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KATA PENGANTAR 
 

Implikasi atas konvergensi terhadap IFRS tidak hanya berimbas pada profesi 
akuntan dan pelaporan keuangan, namun juga pada pendidikan akuntansi. Isu utama dalam 
mengadopsi IFRS adalah bahwa IFRS menganut principle-based sementara GAAP 
merupakan rule-based. Institusi pendidikan tinggi harus mempersiapkan lulusannya agar 
mampu memahami dan mengimplementasikan IFRS dengan baik. Langkah pertama yang 
harus diupayakan adalah merubah arah pembelajaran akuntansi yang telah lama 
menggunakan rule-based agar menjadi principle-based dengan memperkuat kemampuan 
mahasiswa akuntansi dalam membuat judgment.  

Merubah paradigma tidak akan semudah membalik telapak tangan. Perlu ada upaya 
sistematis untuk mendorong para akademisi dalam bertukar informasi, berkolaborasi dalam 
menciptakan inovasi pembelajaran akuntansi yang adaptif dengan perubahan dunia bisnis 
yang makin kompleks. Dengan latar belakang di atas, maka dibutuhkan respon yang cepat 
dalam dunia bisnis dengan cara mendorong inovasi pembelajaran akuntansi pada 
khususnya dan inovasi pembelajaran bisnis pada umumnya untuk kemajuan dunia 
pendidikan.  

Prosiding ini merupakan salah satu bentuk respon tersebut dimana dapat menjadi 
salah satu forum untuk mengakomodir ide-ide kreatif dan unik dalam pembelajaran 
akuntansi dan bisnis. Hal ini diharapkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi menjadi 
meningkat dan menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam era global. It is not the 
strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive 
to change. 
 
 

Ketua Panitia National Seminar on Accounting and Finance 
Jurusan Akuntansi FE – UM 
 
 
 
Dr. Satia Nur Maharani SE., M.SA., Ak 
NIP. 197801062005012003 
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PEMBELAJARAN BUSINESS ANALYTICS DAN BIG DATA 
DALAM PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  

 

Agung Darono 
Kementerian Keuangan 

agungdarono@kemenkeu.go.id 
 
 
Abstract: Organizations adopt information and communication technology (ICT)-based information systems 
for various reasons, ranging from handling clerical-transactional process to analytical process concerning 
strategic decision making. Business analytics is a discipline focused on the presentation of information either 
descriptive, predictive or prescriptive to support betterorganization’s decision making. Meanwhile, the 
development of ICT has reached the deployment of big data as a technology deals with gigantic volumes of 
data, with very high velocity in the term of data update frequency, its veracity related with unpredictability 
regarding with various data format.This situation has led the majority of business practices to make both of 
these as a new organization’s competitive advantage. The next consequence the need for economic and 
business professionals who can use this way, it means education for these fields shall answer the challenge. 
This paper put forward a proposal on the development of learning models big data business analytics as part 
of the study and learning of economics and business. 
 
Keywords: business, economics, model, learning, education 
 
 
Implementasi TIK sebagai bagian proses bisnis organisasi (komersial, sosial ataupun 
pemerintahan) merupakan hal yang pasti. Namun, hal itu diterapkan dalam derajat yang berbeda-
beda. Terdapat organisasi yang menggunakan TIK terbatas pada pelaksanaan otomasi pekerjaan 
klerikal-rutin yang semula dikerjakan oleh manusia. Sementara pada sebagian organisasi yang lain, 
TIK berfungsi lebih dari itu. Ia merupakan sarana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif 
ataupun bahkan sebagai business enabler yang memungkinkan organisasi secara kontinu 
mengembangkan produk atau layanannya (Porter dan Millar 1985; McLeod dan Schell 2001; 
Nastase dan Stoica, 2010; Kelly, 2015)  

Codd dkk. (1991) mengajukan sebuah kerangka pemikiran tentang pembagian implementasi 
TIK dalam organisasi. Menurut kerangka ini, implementasi TIK tersebut dapat dibagi menjadi dua 
bagian besar yaitu online transaction processing (OLTP) dan online analytical processing (OLAP). 
OLTP adalah sistem aplikasi untuk mengotomasikan pekerjaan klerikal, rutin, terstruktur, berulang, 
dan merupakan transaksi yang atomik dan terisolasi. Contoh: sebuah aplikasi point-of-sale yang 
berada di meja kasir sebuah mini market, aplikasi penyetoran/penarikan rekening tabungan yang 
ada di teller sebuah bank ataupun penjualan tiket di stasiun kereta api. Sementara itu OLAP adalah 
sistem aplikasi yang memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, antara lain dari OLTP tadi, untuk 
disajikan sebagai informasi untuk dukungan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan ketiga 
contoh OLTP yang diberikan tadi, maka aplikasi OLAP membantu untuk menyajikan: produk apa 
yang paling banyak terjual hari ini? OLAP adalah sebuah sistem aplikasi untuk menyimpan data 
detil atapun agregat dengan multidimensional-view dengan menyediakan akses informasi yang 
cepat untuk berbagai kepentingan penggunanya (Chaudhuri dan Dayal, 1997; Forsman, 1997). 

Jadi istilah ”analytical” sebenarnya sudah diperkenalkan sebagai bagian dari implementasi 
TIK dalam organisasi, tentu saja dalam kapasitas dan cakupan yang sesuai dengan teknologi yang 
tersedia pada saat itu. Belakangan penggunaan istilah ini menguat kembali sejalan pula dengan 
ketersediaan dukungan TIK yang berkembang pesat. Istilahnyapun mengalami perubahan menjadi 
analytics, dengan menghilangkan frasa“on line” yang pada saat awal istilah OLAP  diajukan 
memang sebuah hal yang “wah” karena kebanyak perangkat TIK masih stand-alone, belum 
terkoneksi dengan perangkat yang lain. Demikian halnya dengan perubahan “analytical process” 
menjadi analytics, dalam hemat penulis ini lebih pada upaya untuk menekankan keberadaannya 
sebagai sebuah disiplin, bukan lagi sebagai “sekedar” proses. Penggunaan istilah analytics dapat 
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dibayangkan sebagai sebuah konsep yang setara dengan penggunaan istilah statistics ataupun 
economics.  

Dalam beberapa situasi, nampaknya istilah data analytics terdengar terlalu teknis, dianggap 
“kurang seksi” dan tidak menjual sehingga istilah business analytics lebih banyak digunakan. Atas 
kedua istilah tersebut,  Duan dan Xiong (2015) mengajukan pendapat mereka bahwa: 

“ ... data analytics can be widely applied to almost any area; it has abundant applications in 
business, and “business analytics” is considered the general term for any data analytics in 
business problems. ...” 

 
Perkembangan lebih lanjut dari sisi OLTP adalah variasi data yang diterima dan disimpan di 

dalamnya. Dari yang semula sumber data utamanya berupa hasil entri data dalam bentuk data 
terstruktur (alfa-numerik) dan disimpan ke dalam suatu basisdata relasional, berubah menjadi data 
tidak-terstruktur (selain alfa-numerik, dapat berupa: foto, audio, video, koordinat lokasi permukaan 
bumi, dll.). Media simpannya pun yang sangat variatif, bukan hanya basisdata tradisional yang 
selama ini dikenal. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai big data (Schroeck dkk., 2015; Duan 
dan Xiong, 2015). Situasi yang demikian ini kemudian pada gilirannya juga berpengaruh pada 
aplikasi OLAP sebagai mekanisme pemanfaatan atas berbagai jenis/format data yang telah 
disimpan tadi. Pada tahap ini kemudian muncul istilah analytics dengan berbagai variannya seperti: 
big data analytics, audit analytics, tax analytics, marketing analytics, dan seterusnya hingga tidak 
terbatas ((Bloomberg, 2012; Schroeck dkk., 2015; Duan dan Xiong, 2015). 

Uraian di atas membawa penulis pada suatu pertanyaan: lantas bagaimanakah kesiapan para 
pengguna analytics dan big data ini? Apakah mereka, terutama yang berada pada bidang ekonomi 
dan bisnis (dalam cakupan yang luas, setidaknya meliputi: ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi 
dan juga administrasi bisnis) sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini? Lebih 
spesifik lagi, bagaimana pula halnya dengan lingkungan pendidikan yang mempersiapkan sumber 
daya manusia yang akan terjun menjadi profesional di bidang tersebut? Untuk itulah tulisan ini 
disusun. Tulisan ini bertujuan untuk memahami apa itu business analytics sebagaimana juga big 
data untuk kemudian mencoba menawarkan alternatif yang memungkinkan pembelajaran kedua 
hal tersebut ini untuk kepentingan para (calon) profesional di ekonomi dan bisnis. Tantangan ini 
pada saat ini, merujuk ICAEW(2016), ini adalah tantangan yang nyata bahkan bagi lingkungan 
profesi ekonomi dan bisnis di secara global. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana uraian berikut: 

 
“...Data analytics brings real uncertainty and vulnerability to the profession. There is a need 
for shared thinking, in a safe space in which the tension between proprietary strategy, 
competition issues and regulatory challenge can be put aside. Firms are necessarily moving 
ahead in the interests of competitive advantage, and regulators are necessarily dealing with 
what the firms are doing, but in many ways they are all on their own in uncharted territory. ...” 

Kajian ini, menurut Moleong (2010), merupakan studi kualitatif-deskriptif. Penulis bertindak 
sebagai instrumen penelitian untuk memaparkan berbagai teori dan juga kondisi empiris yang 
berkaitan dengan keberadaan dan implementasi business analytics dan big data. Bagian selanjutnya 
dari tulisan ini bersistematika sebagai berikut. Bagian kedua menjelaskan kerangka teoritis business 
analytics dan big data. Selanjutnya, bagian ketiga adalah diskusi, berkaitan dengan konteks, model 
dan  meteri pembelajaran business analytics dan big datayang dapat dikembangkan untuk 
mengampukan kemampuan memahami big data dan aplikasi berbagai teknik business analytics 
bagi para (calon) profesional di bidang ekonomi dan bisnis. Bagian terakhir akan menyajikan 
kesimpulan dan saran. 
 
Business Analytics dan Big Data: Ruang Lingkup dan Trend 

Bagian ini akan menyajikan uraian tentang business analytics dan big data secara ringkas 
dan padat. Karena uraian tentang hal tersebut bisa sangat luas, maka hal yang akan disampaikan 
merupakan pilihan tema-tema yang relevan dengan topik dan tujuan tulisan. Bahkan, menanggapi 
situasi di mana setiap orang dapat mengajukan definisinya tentang business analytics dan big data 
ini, Mithas dkk. (2013) membuat pernyataan yang agak provokatif: 
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“... There’s a great deal of hype, confusion, and fear regarding big data, and numerous vendors 
have attempted to hijack the term for their own commercial benefit. ...”  

Untuk itu bagian ini akan mencoba untuk mendapatkan working definition tentang kedua hal 
tersebut sehingga nantinya akan mempermudah diskusi yang terkait dengan topik utama tulisan ini. 
 
Business Analytics 

Dari sisi pembagian tugas, biasanya organisasi akan memandang implementasi TIK ini 
menjadi dua sisi: fungsi spesialis TIK (atau sering dikenal sebagai “orang IT”) sebagai pihak yang 
bertanggung jawab dari sejak pemilihan strategi/solusi TIK yang sesuai dengan kebutuhan 
organisai hingga implementasinya, dan fungsi pengguna (atau end-user) sebagai pihak yang akan 
menggunakan solusi TIK yang telah tersedia untuk digunakan sebagai perangkat bantu 
penyelesaian pekerjaan dalam setiap fungsi organisasi (McLeod dan Schell 2001).  

Pembagian tersebut dari waktu ke waktu semakin cair, sehingga sampai dengan tingkat 
tertentu end-user karena berbagai alasan yang melatarinya diberikan juga peluang untuk 
mengembangkan sendiri aplikasi TIK yang sesuai dengan kepentingan fungsi bisnisnya. Hal ini 
sering disebut sebagai end user computing (EUC). Alasan penerapan EUC ini, menurut McLeod 
dan Schell (2001) antara lain adalah keterbatasan spesialis informasi untuk memenui semua 
kebutuhan end user sehingga akhirnya end user harus berusaha memenuhi sendiri kebutuhan 
mereka. Sampai dengan hari ini EUC ini semakin berkembang.  

Penulis sependapat dengan apa sebagaimana yang disampaikan McLeod dan Schell (2001), 
perkembangan tersebut terutama karena ketersediaan perangkat lunak yang semakin mudah dan 
murah (bahkan dapat dikatakan gratis untuk perangkat lunak open source) di satu sisi. Sementara 
itu pada sisi yang lain, kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan bisnis meningkat dengan 
sangat cepat sehingga organisasi akan mengalami kesulitan jika mengandalkan pemenuhan 
kebutuhan informasi ini hanya pada spesialis informasi. 

Analytics, atau lebih lebih spesifik lagi: business analytics, merupakan sebuah disiplin yang 
berkembang cukup pesat. Berbagai pihak yang terlibat mencoba mengajukan posisi dan 
pendapatnya masing-masing tentang apa yang dicakup oleh disiplin ini. Sedemikian banyaknya 
pengertian dan pemahaman tentang analytics yang berbeda-beda ini, hemat pandangan penulis, 
bisa disampaikan dalam istilah “X”-analytics. “X” dapat berupa sebuah disiplin, misalnya 
business- ataupun data-. Ataupun, juga sebuah fungsi manajerial/organisasi, misalnya: marketing-, 
tax-, audit-, HR-, end user-, learning-. Atau bahkan, hal itu bisa dikatakan sebagai “analytics of 
what ... ?”.Tabel 1 menyajikan beberapa pengertian tentang analytics dari beberapa sudut pandang 
dan area implementasi. 
 
Tabel 1. Berbagai pengertian analytics 

Istilah yang digunakan Definisi 
Analytics  is an encompassing and multidimensional field that uses mathematics, statistics, 

predictive modeling and machine-learning techniques to find meaningful patterns 
and knowledge in recorded data 
http://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-analytics.html 

Business analytics simply, the application of analytical techniques toresolve business issues. It 
provides organizations with a framework fordecision making, helping 
organizations solve complex business problems,improve performance, drive 
sustainable growth through innovation, anticipateand plan for change while 
managing and balancing risks () 

Data analytics Data analytics is the science of extracting actionable insight from large data 
collections to help people or organisations make better decisions. Data analytics 
uses techniques from machine learning, artificial intelligence, statistics, and 
natural language processing to find patterns in data and harnesses tools from data 
visualisation and human computer interaction to make these patterns 
understandable by users. In the AIRC we work on applications of data analytics in 
areas ranging from energy monitoring, to language learning, to retail analysis.    
http://dit.ie/computing/research/ 

End user analytics a single platform in which togather real time and historical data from any source, 
including licensedata, user data and application data. The software can detect 
application crashes and hangs, decipher between single user issuesand globally 
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Istilah yang digunakan Definisi 
widespread problems, and identify risky behavior and 
applications. 

Audit analytics  enables organizations to analyze transactional data to obtain fact-based insights 
into their operations. It helps auditors identify indicators of risk, internal control 
failures, and non-compliance to internal or external requirements. 
http://businessfinancemag.com/bpm/amp-business-performance-audit-analytics 

Accounting Analytics explores how financial statement data and non-financial metrics can be linked to 
financial performance.  ... how data is used to assess what drives financial 
performance and to forecast future financial scenarios. While many accounting 
and financial organizations deliver data, accounting analytics deploys that data to 
deliver insight, and this course will explore the many areas in which accounting 
data provides insight into other business areas including consumer behavior 
predictions, corporate strategy, risk management, optimization, and more.  ... how 
financial data and non-financial data interact to forecast events, optimize 
operations, and determine strategy.  
https://www.coursera.org/learn/accounting-analytics 

Tax analytics combines tax technical knowledge, large sets of data, and new technologies such 
as visualization tools to generate insights and deeper understanding. 
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/tax-data-analytics.html 

Sumber: analisis penulis 

Analytics juga dibedakan berdasarkan tujuannya, artinya hasil apa yang ingin ditampilkan 
dari sebuah kerangka konsepsual analytics yang ada. Tabel 2 menguraikan jenis analytics tersebut. 

 
Tabel 2. Jenis analytics berdasarkan tujuannya 

Jenis  Tujuan 
Descriptive statistics Descriptive statistics have been around the longest. Remember the Swedes in 

1749? Tabulating population counts was an early foray into descriptive analysis – 
the summary of collected data points. These are the models that will help you 
understand what happened and why. There are still plenty of descriptive analytics 
in use today – everything from how many clicks a page receives to how many 
units are produced vs. how many are sold. 

Predictive analytics The desire to predict customer behavior has been a main driver. Increased 
computing power with the ability to run hundreds or thousands of models quickly 
– and widespread adoption of predictive techniques like support vector machines, 
neural networks and random forests – are bringing predictive analysis to the 
forefront of many organizations. These models use past data and predictive 
algorithms to help you determine the probability of what will happen next 

Prescriptive analytics Prescriptive analytics is the newest kid on the block. Knowing what will happen 
and knowing what to do are two different things. Prescriptive analytics answers 
the question of what to do by providing information on optimal decisions based on 
the predicted future scenarios. The key to prescriptive analytics is being able to 
use big data, contextual data and lots of computing power to produce answers in 
real time 

Sumber: (SAS, 2016) 

Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah apakah perbedaan antara analytics dengan 
analysis?  Dengan merujuk pada berbagai literatur yang tersedia, penulis mengajukan perbedaan 
kedua hal tersebut sebagai berikut dengan merujuk pendapat White and Imhoff (2010): 

“ ... Definitions for analytics, metrics, measurements, and indicators offer a confusing set of 
options. It is worth noting that analytics is more often defined as “the science of analysis” 
rather than the “results of analytical processing.”  

Jadi analytics adalah kumpulan berbagai konsep, kerangka pemikiran dan praktik-praktik yang 
bermanfaat untuk melakukan analisis. Artinya bisa saja analysis dilakukan secara konvensional 
sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, tanpa harus menggunakan kaidah-kaidah yang 
ditawarkan oleh disiplin analytics. Pada praktiknya nanti, penggunaan istilah analysis dengan 
analytics dengan variasi prefiksnya adalah menunjukkan penekanan pada tujuan untuk apa sebuah 
proses analisis itu dilakukan.  

Pada perkembangannya, analytics sangat sering dihubungkan dengan big data. Kedua hal ini 
yang kemudian memunculkan istilah big data analytics. Artinya, kedua hal tersebut memang pada 
akhirnya saling membutuhkan dan menguatkan. Big data menjadi semakin mudah dimanfaatkan 
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karena adanya analytics sebagai teknik-teknik dan kerangka yang memudahkan hal itu terjadi. 
Bagian berikut ini akan menjelaskan apa itu big data. 

 
Big Data  

Sebagaimana juga istilah analytics, big data juga mempunyai beragam definisi. Dari sekian 
banyak pengertian itu, penulis mencoba memilih beberapa yang komprehensif dan mudah 
dipahami, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3.  

 
Tabel 3. Pengertian big data 

Menurut Arti big data adalah ... 
Vorhies (2014) Traditional structured data  and unstructured data: documents, email, web 

content, social media 
White (2011) It is important to realize that big data comes in many shapes and sizes. It also 

has many different uses – real-time fraud detection, web display advertising 
and competitive analysis, call center optimization, social media and sentiment 
analysis, intelligent traffic management and smart power grids, to name just a 
few. All of these analytical solutions involve significant (and growing) volumes 
of both multi-structured2 and structured data 

Krishnan (2013) Big Data can be defined as volumes of data available in varying degrees of 
complexity, generated atdifferent velocities and varying degrees of ambiguity, 
that cannot be processed using traditional technologies,processing methods, 
algorithms, or any commercial off-the-shelf solutions.Data defined as Big Data 
includes machine-generated data from sensor networks, nuclear plants,X-ray 
and scanning devices, and airplane engines, and consumer-driven data from 
social media. BigData producers that exist within organizations include legal, 
sales, marketing, procurement, finance,and human resources departments 

Schroeckdkk. (2015) The convergence of these four dimensions helps both todefine and distinguish 
big data: (1) Volume: The amount of data; (2) Variety: Different types of data 
and data sources; (3) Velocity: Data in motion. The speed at which data is 
created,processed and analyzed continues to accelerate; (4) Veracity: Data 
uncertainty. Veracity refers to the level ofreliability associated with certain 
types of data 

Sumber: analisis penulis 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari uraian yang telah disajikan dalam bagian ini adalah 

keberadaan teknik penyajian informasi dengan kerangka konsepsual dan praktikalbusiness 
analytics di satu sisi dengan dukungan teknologi big data pada sisi yang lain memberikan peluang 
bagi organisasi untuk memanfaatkannya sebagai salah satu cara untuk memperbaiki 
produk/layanan, memenangkan persaingan ataupun tetap bertahan di dalam bisnis. Paduan kedua 
hal tersebut dalam pandangan Mithas et al. (2013) dan juga Duan dan Xiong (2015), pada saat ini 
dan ke depan dipandang sebagai sebuah dwi-tunggal, dua hal yang sangat erat berkaitan dengan 
disebut sebagai “big data business analytics”, bahwa business analytics hampir pasti selalu 
melibatkan big data. Atas kondisi tersebut organisasi tentu akan membutuhkan sumber daya 
manusia yang mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidang tersebut. Tantangan selanjutnya, 
dalam pandangan penulis, berpindah pada sisi lingkungan pendidikan ekonomi dan bisnis.  
Tantangan yang harus segera ditanggapi dengan adanya kesiapan untuk mempersiapkan sumber 
daya manusia yang kompeten dan profesional dalam bidang big data business analytics. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian pembahasan ini akan terdiri dari tiga bagian besar. Pertama, uraian tentang konteks 
pembelajran. Kedua, berupa pembahasan tentang pengembangan materi pembelajaran. Ketiga,  
mendiskusikan bagaimana pengembangan model pembelajaran. Diskusi ini lebih pada semacam 
proses curah pendapat, tidak dalam bentuk yang secara formal berupa kajian pengembangan 
kurikulum yang memerlukan persyaratan metodologi tertentu. Hasil pembahasan ini diharapakan 
dapat menjadi referensi baik untuk pengembangan silabus mata kuliah, atau bahkan mungkin saja 
nantinya mengarah pada pembentukan sebuah konsentrasi/program studi baru di lingkungan 
pendidikan ekonomi dan bisnis, baik pada jenjang sarjana ataupun pascasarjana.  
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Konteks Pembelajaran  

Pendidikan ekonomi dan bisnis secara formal di Indonesia pada level pendidikan tinggi 
dilaksanakan pada tingkat diploma, sarjana dan pascarjana. Pada umumnya terbagi dalam rumpun: 
ilmu ekonomi, manajemen, akuntasi dan administrasi bisnis. Dalam beberapa situasi  kajian 
ekonomi, manajemen, dan akuntansi meliputi baik sektor komersial/privat/swasta, sektor non-profit 
dan juga sektor pemerintahan (Dikti, 2015). Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mengajukan 
definisi operasional tentang pembelajaran big data business analytics sebagai pembelajaran tentang 
tema ini di lingkungan pendidikan tinggi yang meliputi bidang administrasi bisnis ataupun 
ekonomi, manajemen, dan akuntansi meliputi baik sektor komersial/privat/swasta, sektor non-profit 
dan juga sektor pemerintahan. 

Tujuan umum pembelajaran tentang big data business analytics ini memberikan 
kemampuan, ketrampilan dan sikap bagi para pesertanya untuk menggunakan berbagai fitur 
teknologi big data dan kerangka konsepsual busniess analytics sebagai bagian dari pemenuhan 
persyaratan pekerjaan profesional mereka. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus akan sangat 
bergantung pada level pembelajaran itu diberikan serta tema/bidang keahlian/keilmuan apa yang 
ingin dikuasai. 

 
Pengembangan Materi Pembelajaran  

Pembelajaran big data business analytics sebagaimana sifat awalnya yang transdisiplin 
melibatkan banyak disiplin ilmu sebagai induk dari pokok bahasan ini, setidaknya: TIK, statistika, 
ekonomi dan bisnis. Sementara itu, di sisi lain hal yang harus diperhatikan tujuan pembelajaran 
(khusus) sesuai dengan (sub) disiplin yang akan mengampukan kemampuan big data business 
analytics pada bidang yang berkenaan. Konsekuensinya, pengembangan materi pembelajaran big 
data business analytics ini harus mempertimbangkan keseimbangan antar disiplin dengan tetap 
memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran. Tabel 4 menguraikan hubungan antara bidang 
kajian dalam ekonomi dan bisnis dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bidang 
tersebut beserta dengan materi pembelajarannya dalam garis besar. 

Tabel 4. Hubungan antara bidang kajian ekonomi/bisnis dengan tujuan dan materi 
pembelajaran big data business analytics 

Bidang Tujuan pembelajaran Materi pembelajaran 
Ilmu ekonomi 1) Mengidentifikasi jenis-jenis data yang sesuai 

dengan kebutuhan setiap disiplin 
2) Menerapkan berbagai teknik akses data atas 

berbagai sumber data 
3) Menerapkan berbagai teknik analisis data 
4) Mengomunikasikan erapkan berbagai hasil 

analisis data kepada setiap pihak yang 
berkepentingan 

Big data analyticsyang berkaitan 
dengan analisis makro/mikro 
ekonomi 

Manajemen/ 
administrasi bisnis 

Big data analytics baik dengan 
perspektif proses manajerial 
(“POAC”), level manajerial 
(strategis/opersional) ataupun fungsi 
manajerial (pemasaran, produksi, 
keuangan, SDM, operasional, dst) 

Akuntansi Big data analytics untuk berbagai 
jenis pekerjaan pelaporan keuangan 
(penyusunan laporan keuangan, 
analisis laporan keuangan), atestasi 
(keuangan, internal, kepatuhan, 
perpajakan) 

 
Pengembangan Model Pembelajaran  

Joycedkk. (2015) mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 
menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para 
perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar 
mengajar. Terdapat beberapa jenis mode pembelajaran yang diajukan oleh para akademisi 
pendidikan, McIlrath dan Huitt (1995) berupaya mengembangkan sebuah model yang eklektik 
(ecletive) dan komprehensif, sebagaimana tergambar dalam Gambar 1. Model ini menyarankan 
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untuk mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan proses pembelajaran-dan-pengajaran 
dengan tujuan akhir pencapaian hasil belajar dari peserta ajar. 

 

 
Gambar 1. Model pembelajaran-pengajaran McIlrath dan Huitt (1995) 

 
Merujuk pada model sebagaimana yang diajukan McIlrath dan Huitt (1995) tersebut, dalam 

konteks pemilihan model pembelajaran big data business analytics ini penulis mengajukan usulan 
untuk mengadopsikan model hands-on sebagaimana yang ditawarkan oleh Wang et. Al (2010). 
Model ini bertumpu pada konsep learning by doing yang memungkinkan peserta ajar untuk 
melakukan suatu tindakan praktis secara aktif. Fitur utama model ini adalah pembelajaran yang 
membuat peserta langsung melakukan observasi dan percobaan dan mendapatkan hasil dari 
tindakan itu pada saat yang sama. Jika merujuk pada konteks dan tujuan pembelajaran big data 
business analytics ini maka model yang dianggap paling sesuai adalah dengan memberikan 
kesempatan peserta langsung menerapkan berbagai konsep business analytics yang sudah dikenal 
untuk kemudian dicoba untuk mengakses big data yang disediakan.  Hal ini sejalan dengan tujuan 
pembelajaran bahwa setelah mengikuti pembelajaran peserta telah menguasai konsep analytics dan 
bagaimana menggunakannya untuk mengakses big data. 

 
Big Data Business Analytics Sebagai Transdisiplin: Sebuah Refleksi 

Merujuk Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 154 Tahun 2014 
tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, hasil 
kajian ini dapat dikategorikan sebagai upaya pohon, cabang, atau ranting ilmu pengetahuan dan 
teknologi strategi transdisiplin karena memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam ayat (5):  

“strategi riset yang melibatkan pemangkukepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi 
professional, pemerintah, poltisi, pengusaha agar hasil penelitian dapatmemiliki probabilitas 
yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat.” 

Artinya, big data business analytics tidak hanya dikembangkan sebagai diskusi di kalangan 
akademis saja namun lebih dari itu, kajian ini mempunyai peluang yang sangat besar sebagai suatu 
hal yang dikembangkan oleh kalangan akademis untuk kemudian secara nyata dapat diterapkan 
untuk membantu memecah persoalan nyata di tengah masyarakat, terutama problem-problem 
ekonomi dan bisnis. Bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan? Penulis mengajukan sebuah 
usulan: pembentukan pusat kajian dan program studi transdisplin yang secara penuh didedikasikan 
meneliti, mengembangkan dan mengajarkan big data dan analytics (secara lebih luas, bukan hanya 
business analytics). 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Perkembangan analytics sebagai sebuah yang melibatkan banyak bidang ilmu dan pihak 

yang berkepentingan sehingga menjadikannya sebagai sebuah kajian transdisplin akan 
memperbesar leverage keberadaan disiplin ini. Pengembangan disiplin analytics memerlukan 
banyak pihak sebagai penanggung jawab. Pendidikan ekonomi dan bisnis yang berkepentingan 
dengan perkembangan analytics dapat mengambil inisiatif dalam porsi yang lebih besar dan 
komprehensif untuk kepentingan ini. Inisiatif ini dapat dikembangkan dalam berbagai versi dan 
tingkatan, misalnya: menjadikan analytics sebagai pokok bahasan dari mata kuliah yang berkaitan, 
atau sebagai mata kuliah tersendiri, atau bahkan (merujuk misalnya: 
http://www.stern.nyu.edu/programs-admissions/full-time-mba/academics/specializations/business-
analytics) telah terdapat program studi tentang analytics pada level magister (MBA-analytics). 
Atau juga sebagai sebuah program studi transdisiplin pada tingkat pascasarjana yang melibatkan 
beberapa departemen/fakultas, pemerintahan, bisnis dan industri terkait. 

Tulisan ini menyarankan para pemangku kepentingan pendidikan ekonomi dan bisnis di 
Indonesia untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang pengampuan kemampuan memahami 
dan menerapkan konsep-konsep analytics sebagai bagian dari keseluruhan proses 
pembelajaran.Merujuk Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 
2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, 
kajian tentang analytics merupakan memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai kajian 
transdisipliner. Jika setuju dengan usulan yang diajukan tersebut, tindakan yang diperlukan dapat 
dimulai dari hasil kajian yang sudah dipaparkan dalam makalah ini. 
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Abstract: This research is performed in order to analyze the influence of Non-Performing Loan (NPL), 
Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), and Operating 
Expense to Operating Income Ratio (OEOI) as independent variable toward Return on Asset (ROA) and 
Return on Equity (ROE) as dependent variables. Sample for this research is the overall BUKU 4 of banks 
and BUKU 3 of seven banks in Indonesia in 2006-2015. The data is analyzed by using a multiple liniear 
regression. The result of  t h i s  research shows that all  independent variables have significant influence on 
ROA and ROE simultaneously. NIM has partially significant effect on profitability both BUKU 3 and BUKU 
4 of banks but other variables have various effects on profitability. The amount of the contribution or 
influence independent variables to ROA are 64,7% on BUKU 3 of banks and 90,4% on BUKU 4 of banks. 
Meanwhile contribution of independent variables to ROE are 55,4% on BUKU 3 of banks and 74,1% on 
BUKU 4 of banks.  
 
Keywords: banking, profitability, buku 3, buku 4  
 
 
Bank is an institution that plays an important role in the economy of a country. Bank is generally 
based on Law No. 10/1998 on banking, defines bank as a business that gathers fund from society in 
the form of savings and distributes the fund to the society in the form of credits and/or others in 
order to improve people’s standard of living. Because of its central role the banking performance in 
a country have a major impact for the economy.  In Indonesia there is clasification on bank based 
on the core capital of the bank. According to Bank Indonesia regulation number 14/26/PBI/2012 
about the business activities and office network based on core capital of the Bank, the grouping of 
banks based on Commercial Bank Group of Business Activities (BUKU).  The following 
information relates to Banks' BUKU categories:  
1. BUKU 1 – banks with total core capital less than IDR 1 trillion. The business activities for 

banks classified into BUKU 1 are mainly limited to basic funding and borrowing and other 
banking services in  Rupiah. The foreign exchange transaction is limited to the money changer 
activities.  

2. BUKU 2 – banks with total core capital between IDR 1 trillion to IDR 5 trillion. The business 
activities for banks classified into BUKU 2 are broarder compared to banks classified into 
BUKU 1 and not limited to services in Rupiah. The banks classified into BUKU 2 can also 
enter into spot and other plain vanilla derivatives. The equity investment is limited to domestic 
financial institution with maximum of 15% ownership. 

3. BUKU 3 – banks with total core capital between IDR 5 trillion to IDR 30 trillion. The banks 
classified under BUKU 3 can enter into all banking activities. The equity investment is limited 
to domestic financial institutions or other financial institutions incorporated in Asia countries 
with maximum of 25% ownership.  

4. BUKU 4 – banks with total core capital above IDR 30 trillion. The banks can enter into 
domestic or off-shore equity investment with maximum of 35% of ownership. 

Indonesian Commercial Banking profits grew negative 2.29% in 2016 first quarter, from 
IDR 29,63 trillion in the first quarter 2015 being only IDR 28,95 trillion in 2016. In fact, the ratio 
of  net interest margin (NIM) banking experienced growth of 5.3% to 5.55%. Based on Indonesian 
Banking Statistic released by the Financial Services Authority (OJK), negative banking profit 
growth driven by the increase in non interest expenses as much as 37.5% from IDR 92,51 trillion to 
IDR 127,21 trillion. While interest income increased just 6.74% to IDR 168,5 trillion and net 
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interest income grew 13.75% from IDR 72,13 trillion in 2015 to IDR 82,05 trillion in 2016. The 
contribution to profit from BUKU 2 most negative with declining 41.48% to IDR 3,01 trillion. 
Followed by BUKU 1 group profit loss 9.09% to IDR 600 billion and group BUKU 4 down thin 
2.46% to IDR 17,67 trillion from IDR 18,12 trillion previously. As for the bank BUKU 3 Group 
registered a profit growth of 34.6% of IDR 5,41 trillion in the first quarter 2015 to IDR 7,29 trillion 
in first quarter 2016.  

The main purpose of banks is to reach the maximum level of profitability inconducting its 
operational activities (Buchory, 2015). Profitability describes the company’s ability to profit 
through all the capabilities of existing sources (Harahap, 2015). There are some indicators to 
measure bank profitability. Return on Asset (ROA) is a financial ratio that indicates the 
profitability of a bank. It is a ratio of Income to its total asset (Khrawish, 2011). It measures the 
ability of the bank management to generate income by utilizing company assets at their disposal. In 
other words, it shows how efficiently the resources of the company are used to generate the 
income. It further indicates the efficiency of the management of a company in generating net 
income from all the resources of the institution (Khrawish, 2011). Based on the regulation of Bank 
Indonesia, adequate ROA is above 1,25%. ROA will be used as a guide in measuring the 
profitability of banks by the Bank Indonesia as a banking supervisor, because ROA is an objective 
measurement method that is based on the data available to the bank about how banks have been 
managing the assets of the funds come from the public (Buchory, 2015). ROE is another financial 
ratio that refers to how much profit a company earned compared to the total amount of shareholder 
equity invested or found on the balance sheet. ROE is what the shareholders look in return for their 
investment. A business that has a high return on equity is more likely to be one that is capable of 
generating cash internally. Thus, the higher the ROE the better the company is in terms of profit 
generation (Ongore & Kusa, 2013). It is further explained by Khrawish (2011) that ROE is the ratio 
of Net Income after Taxes divided by Total Equity Capital.  

The profitability of the bank can be influenced by a variety of factors such as Non 
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net 
Interest Margin (NIM), and Operating Expense to Operating Income Ratio (OEOI). Credit is the 
greatest asset investment and the largest source of revenue for banks. If the credit fails then the 
ability of banks to provide new loans will be limited (Buchory, 2015). Besides bank revenue 
derived from loan interest will decrease and banks should establish loan loss reserves and finally 
will reduce the bank's profitability. Credit risk or credit quality of a bank is indicated by the Non 
Performing Loans (NPLs). Thus, NPLs can be used to measure the ability of banks to cover the risk 
of default of loan repayment by the debtor (Buchory, 2015). According previous research result 
shows that Non Performing Loan (NPL) has negative and significant effect to bank profitability 
(Akhtar, Ali, & Sadaqat, 2011; Eng, 2013; Ongore & Kusa, 2013; Rotinsulu, Kindangen, & 
Pandowo, 2015; Sabir, Ali, & Habbe, 2012). While according the research of Buchory (2015), 
Suhardi and Darus Altin (2013) NPL has no significant effect to profitability. The indicators 
commonly used to measure the extent of intermediation by the banking system has been 
implemented is the ratio of Loans to Deposits Ratio (LDR). The higher this ratio is, the better it 
means that the bank could carry out intermediation function optimally. Vice versa, the lower this 
ratio means the bank in carrying out its intermediary function is not optimal (Buchory, 2015). LDR 
has positive and significant effect to profitability according to  (Ongore & Kusa, 2013; Valentina 
Flamini, Calvin McDonald, 2013) and Alamsah (2013). Meanwhile other researcher shows that 
LDR has not significant effect to profitability (Almadany, 2012; Buchory, 2015).  

Adequate capital was regarded as the amount of capital that can effectively discharge the 
primary capital function of preventing bank failure by absorbing losses. Adequate capital will 
provide the ultimate protection against insolvency and liquidation arising from the risk in banking 
business  (Adeyinka & Olalekan, 2013). Adequate Capital can be measures by Capital Adequacy 
Ratio (CAR). Some research results that CAR has positive and significant effect to profitability 
(Adeyinka & Olalekan, 2013; Ongore & Kusa, 2013; Sabir et al., 2012). While according Alper & 
Anbar, 2011; Eng, 2013; Rotinsulu et al., 2015 shows that CAR has no significant effect toward 
profitability. Net Interest Margin (NIM) measures a bank’s net interest spread and is defined as net 
interest income to total assets. Net interest margin is focused on the profit earned on interest 
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activities and is an important measure of bank efficiency (Alper & Anbar, 2011). Earlier studies on 
NIM as a determinant on profitability of bank revealed that NIM has positive and significant effect  
(Sabir et.al, 2012; Eng, 2013). On the other hand, Almadany (2012), Alper and Anbar (2011) 
shows that there is no significant effect NIM toward profitability. Operational efficiency is 
essential for banks to increase the rate of profit to be achieved One ratio that is commonly used to 
measure the level of bank efficiency is the ratio of operating expenses to operational income 
(OEOI) in the same period (Buchory, 2015). According to some previous research results stated 
that OEOI has a negative and significant effect on bank profitability  (Buchory, 2015; Haryanto, 
2016). While the result of another study stated that OEOI has no significant effect to profitability 
(Sabir et.al, 2012; Eng, 2013).  

This study aims to analyze NPL, LDR, CAR, NIM and OEOI ratio toward the banking 
profitability (ROA and ROE). In this research, sample that used is all banks in group BUKU 3 and 
BUKU 4 in Indonesia from 2006 to 2015 period. This study is focused to the bank group BUKU 3 
and BUKU 4 of banks because of the magnitude of the market share that was owned by the bank 
group. Total third party fund that was owned by this groups is more than IDR 3.200 trillion or 
approximately 80% from total third party fund in all commercial banks in Indonesia. The 
conclusion that can be drawn is that if BUKU 3 and BUKU 4 of banks experiencing problems, then 
it will give a huge impact to the entire bank in Indonesia. In addition, these banks as an indicator of 
the level of health and performance of other commercial banks. 

 
METHODS 

The methods used in this research are descriptive method and verification method. 
Descriptive method is a method used to analyze data in a way to describe the data that has been 
collected as is without intending to apply general conclusions or generalizations while the 
verification method is a method of research that aims to determine the relationship between the 
independent variables (Buchory, 2015), namely NPL, LDR, CAR, NIM and OEOI to the dependent 
variable is the banking profitability as measured by the ROA and ROE.   

Data used in this study is secondary data Indonesian banks on group BUKU 3 and BUKU 4 
which include NPL, LDR, CAR, NIM, OEOI, ROA and the ROE were obtained from the 
Indonesian Banking Statistics, Financial Service Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The research sample was four banks from BUKU 4 
group and seven banks on BUKU 3 group serve as the object of study. While the object is observed 
financial statements position as of December 31, 2006 to December 31, 2015.  

The data analysis technique used in this study is a multiple linear regression. Data processing 
is done by using the software Smartpls version 2.0. PLS can be applied to model multiple 
regression and path analysis using observed variables. As it is known that the model estimation 
Ordinary Least Square (OLS) requires the classic linear assumptions in order to satisfy give BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimates). If the sample data we have is small, there is a missing value, and 
there is multicollinearity problems, then the results of OLS estimation becomes unstable and 
increase the standard error of the coefficient being estimated. Analysis of multiple regression and 
path analysis for the variable observed using the PLS can solve this problem. The purpose of this 
analysis is to produce a model that transforms a set of mutually eksplanatori variables correlated 
into a set of new variables that are not mutually correlated. The trick is to make one indicator of 
latent variables for the formative-shaped (Latan, H., & Ghozali, I, 2012). The regression equation 
used is as follows: 
 
   𝑅𝑂𝐴 =   𝛽𝑁𝑃𝐿 +   𝛽𝐿𝐷𝑅 +   𝛽𝐶𝐴𝑅 +   𝛽𝑁𝐼𝑀 +   𝛽𝑂𝐸𝑂𝐼 + 𝜀 

                        𝑅𝑂𝐸 =   𝛽𝑁𝑃𝐿 +   𝛽𝐿𝐷𝑅 +   𝛽𝐶𝐴𝑅 +   𝛽𝑁𝐼𝑀 +   𝛽𝑂𝐸𝑂𝐼 + 𝜀 
Where : 
ROA  : Return on Asset  
ROE  : Return on Equity  
β : Coefficient of the regression line   
NPL  : Non Performing Loan  
LDR  : Loan to Deposit Ratio  
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CAR : Capital Adequacy Ratio  
NIM  : Net Interest Margin  
OEOI : Operating Expense to Operating Income  
ε : Residual 
 
RESULTS AND DISCUSSION  
Results 
Descriptive Statistic 

The basic descriptive statistic of the variables are presented in Table 1 and 2. For each 
variable, table 1 and 2 shows mean, minimum, maximum and standard deviation. On average, 
BUKU 3 of banks, have a ROA 2,09% and ROE 14,68% over entire time period 2006 to 2015. 
When the mean of NPL is 2,53% and minimum value is 0,50% and maximum 7,95%. Average of 
LDR and CAR are approximately 88% and 17,71% respectively. Meanwhile for NIM and OEOI 
are 6,89% and 75,22% on average for BUKU 3 of banks. 

Table 1. Descriptive Statistic BUKU 3 

Source : Data Proceed  

Meanwhile, for BUKU 4 of banks, have a ROA 3,37% and ROE 26,44% on average. The 
mean of NPL is 3,04% and minimum value is 0,40% and maximum 16,30%. Average of LDR and 
CAR are approximately 70,37% and 16,51% respectively. Meanwhile for NIM and OEOI are 
6,76% and 69,13% on average for BUKU 4 of banks. 

Tabel 2. Descriptive Statistic BUKU 4 

Source : Data Proceed 

Empirical Results from Panel Data Analysis  
Table 3 shows the T statistic using ROA and ROE as dependent variables on BUKU 3 of 

banks. NIM is highly significant and positively on ROA and ROE. When, NPL have significant 
negative effect to ROA and ROE. Other variable, OEOI have highly significant negative impact on 
ROA, meanwhile CAR is highly significant and positively on ROA. As for the LDR there is no 
significant effect on ROA and ROE.  

Tabel 3. Regression Statistic BUKU 3 
  Original 

Sample (O) 
Sample Mean 

(M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
Standard Error 

(STERR) 
T Statistics 
(|O/STERR

|) 
OEOI -> ROA -0,227666 -0,239297 0,104514 0,104514 2,178334* 
OEOI -> ROE -0,188137 -0,200329 0,102196 0,102196 1,840931 
CAR -> ROA 0,229655 0,201092 0,104881 0,104881 2,189667* 
CAR -> ROE -0,061248 -0,092577 0,109371 0,109371 0,560000 
LDR -> ROA 0,057280 0,051989 0,078237 0,078237 0,732131 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NPL_BK3 70 ,50 7,95 2,5309 1,34570 
LDR_BK3 70 68,54 100,70 88,0033 7,12300 
CAR_BK3 70 10,80 29,47 17,7176 3,95662 
NIM_BK3 70 3,60 14,00 6,8980 2,95265 
OEOI_BK3 70 44,76 100,77 75,2229 16,33477 
ROA_BK3 70 -,05 6,10 2,0983 1,13950 
ROE_BK3 70 -,77 36,40 14,6893 7,36253 
Valid N  70     

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NPL_BK4 40 ,40 16,30 3,0458 3,05569 
LDR_BK4 40 40,30 88,54 70,3788 13,09306 
CAR_BK4 40 12,70 25,30 16,5188 2,71488 
NIM_BK4 40 4,70 11,16 6,7683 1,77568 
OEOI_BK4 40 53,50 93,00 69,1335 8,48995 
ROA_BK4 40 ,90 5,15 3,3743 1,04130 
ROE_BK4 40 8,00 43,83 26,4478 8,31890 
Valid N  40     
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  Original 
Sample (O) 

Sample Mean 
(M) 

Standard Deviation 
(STDEV) 

Standard Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR

|) 
LDR -> ROE -0,158769 -0,159226 0,093474 0,093474 1,698538 
NIM -> ROA 0,448141 0,462443 0,090418 0,090418 4,956308* 
NIM -> ROE 0,614504 0,626956 0,095633 0,095633 6,425626* 
NPL -> ROA -0,219602 -0,230333 0,078289 0,078289 2,805023* 
NPL -> ROE -0,207553 -0,223139 0,086223 0,086223 2,407174* 
R2 for ROA 0,647393 
R2 for ROE 0,554989 

Table 4 shows the T statistic using ROA and ROE as dependent variables on BUKU 4 of 
banks. NIM is highly significant and positively on ROA and ROE. When, OEOI have significant 
negative effect to ROA and ROE. Other variable, NPL have highly significant negative impact on 
ROA, meanwhile CAR and LDR are significant and positively to ROE on BUKU 4 of banks.  

Tabel 4. Regression Statistic BUKU 4 
  Original 

Sample (O) 
Sample Mean 

(M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
Standard 

Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR

|) 
OEOI -> ROA -0,469941 -0,479522 0,124412 0,124412 3,777299* 
OEOI -> ROE -0,386745 -0,386692 0,188548 0,188548 2,051173* 
CAR -> ROA 0,013936 0,001607 0,066060 0,066060 0,210957 
CAR -> ROE -0,233410 -0,258767 0,108911 0,108911 2,143121* 
LDR -> ROA 0,072759 0,076442 0,048733 0,048733 1,493030 
LDR -> ROE -0,161385 -0,169897 0,082117 0,082117 1,965303* 
NIM -> ROA 0,613070 0,615746 0,081974 0,081974 7,478857* 
NIM -> ROE 0,658551 0,655428 0,083859 0,083859 7,853039* 
NPL -> ROA -0,257110 -0,244607 0,122575 0,122575 2,097576* 
NPL -> ROE -0,160509 -0,160116 0,163549 0,163549 0,981416 
R2 for ROA 0,904873 
R2 for ROE 0,741161 

 

Discussion  
The results shows that net interest margin (NIM) impact both on group BUKU 3 and BUKU 

4 of banks in Indonesia.NIM is a comparison between the percentage of interest to the total asset on 
the total earning assets (Riyadi, 2006:21). This ratio indicates the ability of the bank's net interest 
income resulted with placements earning assets. The larger this ratio the better the performance of 
the bank in generating interest income (Taswan, 2010:167). The larger the NIM achieved by a bank 
it will increase interest on the income earning assets managed by the bank in question, so that the 
profit of the bank will increase. These findings support the research results from Sabir et.al (2012), 
Eng (2013). 

For other variable that is Operating Expense to Operating Income ratio (OEOI) shows that if 
OEOI increase, it means efficiency decreases, then the profitability acquired the bank will decrease. 
This is because the level of efficiency of bank operations in effect on revenue or earning that are 
generated by the bank. If the operations are conducted efficiently (in this case the value of the ratio 
of OEOI is low) then the bank generated revenue is going up. In addition, the magnitude of the 
ratio of OEOI is also caused due to the high cost of funds collected and low interest income from 
cultivation of the funds. So when OEOI increase then it will be decrease the profitability. These 
findings support the research results from Haryanto (2016), Buchory (2015).  

Credit is the dominant source of bank revenue that would affect the profitability of bank. 
Because of the highest revenue is reached from interest rate (Haryanto, 2016). In this research 
shows that NPL have significant negative effect to profitability, this condition means that the 
higher NPL, the lower profitability of the bank. These findings support the research results from 
Eng (2013), Ongore & Kusa (2013), Rotinsulu et.al (2015), Akhtar & Sadaqat (2011), Sabir et.al, 
(2012). Fulfillment of capital adequacy banks in Indonesia are based on PBI No. 15/12/PBI/2013 is 
based on the risk profile. The higher the Risk Weighted Assets, then the Capital of the banks 
should also be improved. BUKU 3 and BUKU 4 are group of banks with large capital, processing 
third-party funds and the largest credit issuer, so it has a fairly high risk profile. Banks with a high 
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risk profile based on PBI No. 15/12/PBI/2013 required to have the CAR between 11%-13% and 
gradually continued to be promoted. This is done in order to strengthen the bank's capital so more 
resilient in the face of the crisis. The result shows that CAR has effect on ROA, but it has not 
significant effect on ROE in BUKU 3 of banks. While CAR has effect on ROE, but it has not 
significant effect on ROA in BUKU 4 of banks. As of for Loan to Deposit Ratio (LDR), in this 
research shows almost no impact on profitability. LDR only impact on ROE in BUKU 4 of banks. 
 
CONCLUSION  

Based on the results, it is concluded that the partial, Net Interest Margin (NIM) has positive 
and significant effect on profitability both on BUKU 3 and BUKU 4 of banks. Operating expenses 
to operating income (OEOI) and Non Performing Loan (NPL) has negative and significant effects 
to the profitability. Capital Adequacy Ratio (CAR) and Loan to Deposit Ratio (LDR) have various 
effect on profitability in BUKU 3 and BUKU 4 of banks in Indonesia. Simultaneously that all of 
independent variable namely, NPL, LDR, CAR, NIM, and OEOI have significantly influence to 
profitability variable (ROA and ROE). The amount of the contribution or influence independent 
variables to ROA are 64,7%  in BUKU 3 of banks and 90,4% on BUKU 4 of banks. Meanwhile 
contribution of independent variables to ROE are 55,4% in BUKU 3 of banks and 74,1% in BUKU 
4 of banks.  
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Abstract: A research by Price Watherhouse Corporate (2014) shows that the prime priorities in family 
business are business continuity (16%), business professionalism (13.2%) and profitability (11.9%). The 
purpose of family business is not only financial, but also non-financial aspects. How non-financial aspects do 
affect financial decisions in family business? In this study, non-financial aspects are measured by 
socioemotional wealth, namely: family control and influence; identification of family members with the firm; 
binding social ties; emotional attachment of family members; and renewal of family bonds to the firm 
through dynastic succession (FIBER).  Financial decisions in family business are measured by using financial 
statement fraud and earnings management. The data is analyszed by using path analysis. The result shows 
non-financial aspects of the family business have affect on earnings management, while non-financial aspects 
of family business indirectly affect the financial statement fraud, but earning management directly affects the 
financial statement fraud.  
 
Keywords: family business, socioemotional wealth, earning management, financial statement fraud 
 
 
Survei yang dilakukan oleh Price Watherhouse Corporate (2014) menunjukkan 95 % perusahaan di 
Indonesia merupakan bisnis keluarga, dan mempunyai kontribusi 25% terhadap PDB Indonesia, 
dengan presentasi omset terbanyak pada kisaran 5 – 10 M (27%). Hasil survei tersebut juga 
menunjukkan prioritas utama bisnis keluarga di Indonesia adalah keberlangsungan usaha (16%), 
profesionalisme usaha (13,2%) serta peningkatan profitabilitas menjadi prioritas ketiga dengan 
11,9%.  Berdasarkan survei tersebut, ternyata tujuan perusahaan keluarga tidak hanya aspek 
financial tetapi juga non financial. Hal tersebut dibuktikan bahwa prioritas pertama dan kedua 
adalah keberlangsungan usaha dan profesionalisme usaha, yang merupakan aspek non financial.  
Prioritas yang ketiga adalah profitabiltas yang termasuk aspek financial.   

Adanya dua tujuan pemilik bisnis keluarga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di 
beberapa negara lain seperti Irelandia (Reid & Adams, 2001), Israel (Lauterbach & Vaninsky, 
1999), Amerika (Chrisman, Chua, & Litz, 2004), German dan Switzerland (Zellweger, Kellermanns, 
Chrisman, & Chua, 2011), serta Spayol (Gomez-Mejia, Nuñez-Nickel, & Gutierrez, 2001).  Hasil 
beberapa peneliti di bidang bisnis keluarga juga menunjukkan bahwa tujuan utama bisnis keluarga 
tidak hanya aspek financial (Chrisman, Chua, & Sharma, 2005; Chrisman, Steier, & Chua, 2008), 
tetapi juga aspek non-financial (Gomez-Mejia et al., 2007; Gomez-Mejia, Makri, & Larraza 
Kintana, 2010; Berrone, et al., 2010; Gomez-Mejia et al., 2011). Kondisi tersebut di atas 
menyebabkan munculnya teori socioemotional wealth yang dikemukakan oleh  Gomez-Mejia et 
al. (2007), yang dikembangkan berdasarkan behavioral agency theory yang dikemukakan oleh 
Wiseman dan Gomez-Mejia (1998) serta Gomez-Mejia, Welbourne, dan Wiseman (2000).  

 Dunia terguncang dengan adanya beberapa skandal akuntansi yang dilakukan oleh 
Enron, Health South, Tyco, Wordcom (Agrawal & Sahiba, 2005) di Amerika, HIH di Australia 
(Brennan & McGrath, 2007) serta Satyam Computer Limited yang terjadi di India (Bhasin, 2012).  
Perusahaan tersebut berkembang dari bisnis keluarga hingga mereka mampu menarik investor 
untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Skandal akuntansi yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut mencakup manajemen laba dan financial statement fraud. Kejadian-
kejadian terkait manajemen laba dan financial statement fraud akhirnya menyebabkan 
kehancuran bisnis tersebut. Manajemen laba yang mengarah pada financial statement fraud 
harus dicegah, jika pemilik bisnis menginginkan untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang 
lama, bahkan mungkin bisa diwariskan kepada generasi penerusnya. 
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Perusahaan keluarga mempunyai dua aspek tujuan dalam bisnisnya, yaitu aspek non-
financial dan aspek financial, dua hal tersebutlah yang dapat mengarahkan sebuah bisnis 
keluarga dapat bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Aspek financial dalam perusahaan keluarga 
ternyata mampu menghancurkan perusahaan keluarga itu sendiri jika perusahaan melakukan 
manajemen laba yang mengarah kepada tindakan financial statement fraud. Penelitian ini akan 
mencoba melihat apakah aspek non-financial bisnis keluarga dalam perspektif socioemotional 
wealth mampu mencegah perusahaan bisnis keluarga melakukan tindakan manajemen laba dan 
financial statement fraud. Artikel ini akan membahas bagaimana aspek non financial dalam 
bisnis keluarga akan mempengaruhi perilaku financial perusahaan keluarga, dalam hal ini adalah 
kemungkinan perusahaan keluarga melakukan manjemen laba dan financial statement fraud. 

 
Perusahaan keluarga 

Perusahaan dinamakan perusahaan keluarga apabila terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga 
yang mengawasi keuangan perusahaan (Ward et al., 2012). Perusahaan keluarga apabila paling 
sedikit ada keterlibatan 2 generasi dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan 
perusahaan (Donnelley, 2012). Pengertian lain dari perusahaan keluarga apabila suatu keluarga 
atau seseorang dari keluarga tersebut memiliki paling sedikit 20 persen dari hak cash flow dalam 
perusahaan baik secara langsung maupun tidak melalui kepemilikan saham baik dalam entitas 
publik maupun privat (Maryana, 2011). Sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan keluarga 
manakala pemiliknya berfikir dan menginginkan perusahaannya sebagai perusahaan keluarga 
(Tracey, 2001). Ciri-ciri perusahaan keluarga pada umumnya adalah bahwa perusahaan keluarga: 
(1) dimiliki oleh kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham 
lebih dari 50%, (2) dirasakan sebagai perusahaan, (3) dikelola oleh orang-orang yang berasal dari 
keluarga pemilik mayoritas saham (Westhead, 1997). Perusahaan keluarga terdiri dari dua jenis 
yaitu  
1. Family Owned Enterprise (FOE). Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh 

eksekutif profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. 
2. Family Business Enterprise (FBE). Perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota 

keluarga pendirinya. 
John Davis dan Morris Taguiri (Hoover, 2000) menyatakan bahwa terdapat tiga (3) elemen 
pengaruh dalam bisnis keluarga, seperti terlihat dalam gambar 1, yaitu:  

 
Sumber: Hoover, 2000. 

Gambar 1. Tiga Elemen Bisnis Keluarga Taguiri 
 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Keluarga. Keberhasilan dalam keluarga diukur dalam artian harmoni, kesatuan, dan 

perkembangan individu yang bahagia dengan harga diri yang solid dan positif. 
2. Bisnis adalah entitas ekonomi dimana keberhasilan diukur bukan pada harga diri dan 

kesenangan interpersonal individu, tetapi dalam produktivitas dan profesionalisme. Dalam hal 
ini, ukuran utama seseorang terletak pada kontribusi terhadap pelaksanaan strategi, pencapaian 
terget, dan profitabilitas perusahaan. 

3. Kepemilikan didasarkan pada peranan seseorang dalam investasi di perusahaan, peranan 
meminimalkan risiko, serta peranan mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak luar. 
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Ketiga elemen tersebut bercampur menjadi satu bahkan batas-batas diantara ketiganya kabur dan 
tak tampak. Banyak fungsi menjadi tumpang tindih sehingga sering terjadi ketegangan hubungan, 
tetapi banyak hal menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis keluarga dimulai dari kaburnya batas-
batas itu. 

Banyak aspek di dalam bisnis keluarga yang berbeda dengan perusanaan non-perusahaan 
keluarga. Hal inilah yang melatari berkembangnya Teori Socioemotional Wealth, dimana di dalam 
teori terungkap bahwa tujuan dari sebuah perusahaan keluarga tidak hanya aspek financial juga 
aspek non-financial. Aspek non financial dalam teori socioemotional terdiri dari 5 hal, yaitu (1) 
family control & influence, (2) identification of family member, (3) binding social ties, (4) 
emotional attachment of family members, (5) renewal of family bonds to the firm through dynastic 
(Berrone et al., 2012). 

 
Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar 
akuntansi keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau 
nilai pasar perusahaan (Scott, 2006). Manajemen laba menurut Mulford dan Comiskey (2002), 
merupakan financial numbers game (permainan angka–angka keuangan) yang dilakukan melalui 
creative accounting practices akibat adanya kelonggaran flexibility principles yang dikeluarkan 
oleh GAAP (General Accepted Accounting Principal). Watts dan Zimmerman (1986) telah 
memprediksi tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu: 
1. The bonus plan hypothesis. Manajer perusahaan yang memiliki program bonus yang terkait 

dengan angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser 
reported earnings dari future period ke current period (menaikkan laba yang dilaporkan 
sekarang), ceteris paribus.  

2. The debt covenant hypothesis. Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran debt covenant 
(perjanjian kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser 
reported earnings dari future periods ke current period (menaikkan laba yang dilaporkan 
sekarang), ceteris paribus.  

3. The political cost hypothesis. Semakin besar political cost yang dihadapi suatu perusahaan, 
manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan reported earnings 
dari current period ke future period (menurunkan laba yang dilaporkan sekarang), ceteris 
paribus.    

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 56% perusahaan keluarga melakukan 
manajemen laba yaitu berupa penurunan laba perusahaan (Lasdi & Lodovicus, 2008). Penelitian 
lain memperlihatkan bahwa perusahaan keluarga terindikasi menggunakan beberapa strategi 
manajemen laba (Subekti dkk., 2006). Penelitian mengenai perusahaan keluarga dalam aspek 
socioemotional wealth dan manajemen laba menunjukkan bahwa perilaku manajemen laba akan 
dilakukan oleh perusahaan keluarga ketika kinerja perusahaan dalam keadaan yang baik 
(Stockmans, Anenelis, Nadine, 2014).   

 
Financial Statement Fraud 

Fraud diterjemahkan sebagai penyimpangan, demikian juga dengan error dan irregularities. 
Masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan. Perbedaannya error dan 
irregularities dilakukan secara tidak sengaja sedangkan fraud dilakukan secara sengaja. Berikut 
adalah beberapa definisi fraud menurut beberapa sumber. Kecurangan laporan keuangan oleh 
Rezaee (2005) mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial statement fraud is a deliberate attempt by corporations to deceive or mislead 
users of published financial statements, especially investors and creditors, by preparing and 
disseminating materially misstated financial statements”. 

Hubungan antara manajemen laba dengan financial statement fraud pernah dilakukan oleh 
beberapa peneliti yang menjelaskan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba sebagai 
konsekwensi dari tindakannya melakukan financial statement fraud (Dechow, 1996; Beneish, 
1997; & Jones et al., 2008). Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya juga menunjukkan 
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bahwa perusahaaan yang melakukan financial statement fraud kemungkinan besar melakukan 
manajemen laba karena dalam perusahaan yang tidak melakukan fraud tidak terdapat praktek 
manajemen laba (Perols, Johan, & Barbara, 2010). Tindakan manajemen laba yang sangat atraktif 
akan menyebabkan financial statement fraud (Marai & Vlandan, 2013). Hasil penelitian di 
Indonesia menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan kemungkinan besar 
akan menyebabkan tindakan financial statement fraud (Puspatrisnanti & Fitriany, 2014). Hasil 
penelitian ini berbeda dengan  penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa manajemen laba 
perusahaan tidak selalu akan berakibat pada tindakan financial statement fraud (Wijayanti & 
Ahmad, 2014). 
 
Hipotesa  

Penelitian yang pernah dilakukan mempunyai kesimpulan bahwa socioemotional wealth 
merupakan motivasi terjadinya manajemen laba bagi perusahaan yang mempunyai kinerja 
keuangan yang buruk (Stocmans et al., 2010). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa 
socioemotional wealth mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba terutama melalui kontrol 
kepemilikan (Martin et al., 2014). Penelitian yan dilakukan oleh Decow et al., 1996; Benes, 1997; 
Lee et al., 1999 dalam Parols & Barbara (2010), menunjukkan bahwa perusahaan yang 
melakukan manajemen laba terindikasi melakukan fraud. Parols & Barbara (2010) menegaskan 
bahwa perusahaan yang melakukan fraud teridikasi melakukan manajemen laba. Penelitian lain 
yang dilakukan oleh Basley (1996), Unzun (2004), Farber (2005, Mitra (2002) dalam Veronica 
(2005), Chen (2006), Wright (2003), Wilopo (2006) mengungkapkan bahwa implementasi yang 
buruk pada good corporate governance terutama untuk masalah karakteristik dewan dan struktur 
kepemilikan, evektivitas pengendalian, integritas manajemen, yang kesemuanya merupakan 
indikator dari FIBER mempunyai pengaruh terhadap terjadinya financial statement fraud. Oleh 
karena itu, hipotesa dalam penelitian ini adalah “Apakah aspek non-financial perusahaan keluarga 
akan  berpengaruh terhadap financial statement fraud melalui manajemen laba sebagai variable 
intervening”. 
 
METODE  

Penelitian ini berjenis kuantitatif, di mana subyek dalam penelitian ini adalah pemilik atau 
manajer pada perusahaan keluarga. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu diperoleh dari 
kuisioner yang didistribusikan kepada responden, dalam hal ini adalah pemilik atau manajer pada 
perusahaan keluarga. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dari pemilik atau manajer perusahaan 
keluarga berskala usaha kecil menengah (UKM). Teknik sampling yang digunakan adalah non 
random sampling, yaitu pengambilan sampel yang diambil tidak secara acak. Penelitian ini 
menggunakan variabel yaitu financial statement fraud sebagai variabel dependen, sedangkan 
dimensi dari aspek socioemotional wealth yaitu (1) family control & influence, (2) identification of 
family member, (3) binding social ties, (4) emotional attachment of family members, (5) renewal of 
family bonds to the firm through dynastic sebagai variabel independen. 

Variabel dependen yang digunakan adalah Financial Statement Fraud (FSF). Intrumen yang 
digunakan mengukur variabel ini berdasarkan pada indikator a) manipulasi dari catatan keuangan, 
dokumen pendukung atau transaksi bisnis, b) kesalahan pencatatan material yang disengaja, c) 
kesalahan interpretasi secara sengaja serta eksekusi standar akuntansi yang salah karena 
kesengajaan, d) penghilangan secara sengaja atau pengungkapan yang tidak memadai mengenai 
standar, prinsip dan informasi akuntansi, e) penggunaan teknik akuntansi yang agresif melalui 
pengelolaan laba yang tidak diperbolehkan, f) manipulasi praktek akuntansi yang digunakan untuk 
menutupi substansi kinerja ekonomi (Rezaee, 2005). 

Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Indikator 
yang digunakan adalah motivasi dan tindakan pemilik atau manajer perusahaan untuk melakukan 
manajemen laba. Pemilik atau manajer perusahaan melakukan manajemen laba karena pada 
dasarnya untuk memperoleh berbagai keuntungan baik ekonomi maupun psikologis yaitu 1) 
mengurangi pajak terutang, 2) meningkatkan kepercayaan perusahaan karena laba stabil, 3) 
pelaporan keuangan yang meningkat tajam memunculkan kemungkinan kenaikan gaji, dan 4) 
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memerlunak gelombang pesimisme atau optimisme terhadap perusahaan (Salno dkk., 1998). 
Pengukuran dilakukan dengan skala likert lima angka (1-5) dengan analisis data yang dipakai 
dalam penelitian ini menggunakan analisa jalur (path analysis). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. 
Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah 
utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa 
Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa 
Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah 
terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 
545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Data yang di peroleh menjelaskan terdapat perusahaan 
keluarga di Jawa Tengah yang menjadi orang terkaya di Indonesia, sedangkan beberapa perusahaan 
keluarga juga menjadi legenda perusahaan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner tersebar kepada 200 responden, yaitu 
pemilik atau manajer perusahaan keluarga di Jawa Tengah. Sebanyak 165 kuesioner dikembalikan. 
Setelah di proses ternyata hanya 138  kuesioner dapat digunakan dalam pengujian data. 

Profil perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian yang dilakukan salah satunya 
adalah berdasarkan sektor usaha perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jenis usaha 
yang  terbanyak adalah perusahaan dengan jenis usaha manufaktur, untuk lengkapnya tersajikan 
dalam grafik di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Sebaran Sektor Usaha Perusahaan keluarga 

Selain sektor usaha, penelitian juga memperoleh data mengenai umur perusahaan. Perusahaan 
keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini lebih dari 50% berumur kurang dari 20 tahun, 
data lengkapnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Umur Perusahaan 
 
Apabila dilihat umur perusahaan, di mana kebanyakan perusahaan merupakan perusahaan keluarga 
dengan umur di bawah 20 tahun, maka generasi yang terlibat dalam perusahaan keluarga juga 
masih dalam 1 generasi.  
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Gambar 4. Jumlah Generasi Perusahaan Keluarga 
Omset perusahaan keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini masih berkisar di bawah 1 
M, sedangkan jumlah pada omset yang lain tampak dalam gambar di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Omset Perusahaan keluarga 
 
Sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peran keluarga dalam perusahaan 
keluarga selain pemilik mereka juga merupakan manajemen dalam perusahaan tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga 
 
Umur pemilik perusahaan keluarga sebagain besar antara 45-54 tahun, untuk lebih jelasnya tampak 
dalam gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Umur Pemilik Perusahaan keluarga 
 

Uji Validitas dan Reabilitas 
Uji validitas dan reabilitas item digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuesioner. Dalam hal ini, apakah item-item dalam kuesioner tersebut dapat tepat mengukur sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhan dari peneliti. Metode uji validitas yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode corrected item-total correlation. 
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Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang 
digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Metode uji reabiitas 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode cronbach’s alpha. Menurut 
sekaran (1992), reabilitas kurang dari 0,6 dianggap kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima, dan 
diatas 0,8 sangat baik. 

a. Non- Financial Perusahaan keluarga 
Hasil uji validitas dan reabilitas untuk variable non-financial perusahaan keluarga, dalam 

masing-masing indikator adalah sebagai berikut. 
Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Non-Financial Perusahaan Keluarga 

Pertanyaan Kriteria Nilai Keterangan 
I1 >0.4 0.901 Valid 
I2 >0.4 0.903 Valid 
Crosback alfa >6 0.785 Reliabel 
B1 >0.4 0.870 Valid 
B2 >0.4 0.872 Valid 
Crosback alfa >6 0.682 Reliabel 
E1 >0.4 0.881 Valid 
E2 >0.4 0.888 Valid 
E3 >0.4 0.817 Valid 
Crosback alfa >6 0.818 Realibel 
R1 >0.4 0.930 Valid 
R2 >0.4 0.808 Valid 
Crosback alfa >6 0.694 Reliabel 

Sumber data: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil diatas, semua item dalam daftar pertanyaan untuk non-financial perusahaan 
keluarga adalah valid dan reliabel sehingga dapat di teruskan dalam pengujian selanjutnya. 

b. Manajemen Laba 
Hasil uji validitas dan reabilitas untuk variabel manajemen laba, adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Manajemen Laba 
Pertanyaan Kriteria Nilai  Keterangan 

ML1 >0.4 0.891 Valid 
ML2 >0.4 0.891 Valid 
ML3 >0.4 0.795 Valid 
ML4 >0.4 0.744 Valid 
Crosback alfa >6 0.835 Realibel 

Sumber data: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil diatas, semua item dalam daftar pertanyaan untuk manajemen laba adalah valid 
dan reliabel sehingga dapat di teruskan dalam pengujian selanjutnya. 
c. Financial Statement Fraud 

Hasil uji validitas dan reabilitas untuk variabel financial statement fraud menunjukkan 
bahwa semua item dalam daftar pertanyaan untuk financial statement fraud adalah valid dan 
reliable sehingga dapat diteruskan dalam pengujian selanjutnya. 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Financial Statement Fraud 

Pertanyaan Kriteria Nilai  Keterangan 
FSF1 > 0.4 0.821 Valid 
FSF2 > 0.4 0.593 Valid 
FSF3 > 0.4 0.625 Valid 
FSF4 > 0.4 0.798 Valid 
FSF5 > 0.4 0.511 Valid 
FSF6 > 0.4 0.475 Valid 
Crizsback Alfa >0.6 0.719 Reabel 

Sumber data: Lampiran 1 

Uji Normalitas 
Uji normalitas data menjadi prasyarat pokok dalam analisis parametrik termasuk regresi 

karena data-data yang akan dianalisis harus terdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk 
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mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data akan berdistribusi normal 
jika tingkat signifikasi lebih besar dari 0.05. Hasil analisa normalitas untuk semua variabel dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian 

Variabel Kriteria Nilai Keterangan 
Financial statamenet fraud Sig >0.05 0.12 Normal 
Manajemen Laba Sig >0.05 0.26 Normal 
Non Financial Family Bisnis Sig >0.05 0.12 Normal 

Sumber: Lampiran 1 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa populasi data terdistribusi normal dan bisa di gunakan 
untuk analisa tahap berikutnya. 
Path Analysis 

Metode path analysis menggunakan data berskala metrik (interval). Data penelitian ini 
belum berbentuk interval (data berbentuk ordinal) sehingga data perlu dirubah menjadi skala 
interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI). Hasil perhitungan statistik 
dengan SPSS menunjukkan besarnya pengaruh variabel aspek non-ekonomi perusahaan keluarga 
terhadap manajemen laba adalah 0.089 atau 8%. Hal ini berarti kontribusi variable non- financial 
perusahaan keluarga terhadap manajemen laba sebesar 8%, lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di 
luar pengujian ini. Analisa selanjutnya yaitu dengan melakukan pengujian signifikasi yang 
merupakan pengujian individual melalui parameter statistik t. Hasil pengujian individual 
menunjukkan signifikasi 0.000 yang berarti bahwa tingkat signifikasi di bawah 0,005. Berdasarkan 
data hasil pengolahan statistik tersebut terlihat bahwa aspek non-financial perusahaan keluarga 
mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.   

Secara simultan pengaruh aspek non-financial perusahaan keluarga dan manajemen laba 
akan memberikan pengaruh kepada financial statement fraud sebesar 4,7% sedangkan sisanya di 
pengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji secara simultan memperlihatkan bahwa aspek non-financial 
perusahaan keluarga dan manajemen laba secara bersama-sama mempengaruhi financial statement 
fraud. Hal ini terjadi karena nilai f sebesar 4.348 lebih besar daripada f tabel (dimana f tabel adalah 
3,06) dan sig 0.015 yang lebih besar dari tingkat sig 0.01.  

Secara parsial aspek non financial perusahaan keluarga maupun manajemen laba akan 
memberikan pengaruh kepada financial statement fraud. Karena tingkat sig dari keduanya yaitu 
0.406 untuk aspek non-financial perusahaan keluarga lebih kecil dari sig 0.05 dan untuk 
manajemen laba dengan nilai 0.04 yang berarti tingkat signifikasinya lebih kecil dari sig 0.05, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa aspek non-financial perusahaan keluarga dan manajemen 
laba berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 
 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Diagram Jalur antara Aspek Non-Financial Perusahaan Keluarga, Manajemen Laba dan Financial 

Statement Fraud 
 
Diagram jalur di atas mempunyai dua persamaan yaitu 
                                         X2 = 0.309X1 + e1            Y = 0.07YX1 + 0.259X2 + e2 

 
Berdasarkan analisa diagram jalur yang dikembangkan terlihat bahwa aspek non-financial 

perusahaan keluarga mempunyai pengaruh langsung kepada financial statement fraud sebesar 0.07, 
sedangkan aspek non-financial perusahaan keluarga mempunyai pengaruh tidak langsung melalui 
manajemen laba sebesar 0.309 X 0.259 = 0.08. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan tidak 

Aspek non-family perusahaan 
keluarga 

Manajemen laba 

Financial statement fraud 

0,309 0.259 

0.073 
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langsung antara aspek non-financial perusahaan terhadap financial statement fraud melalui 
manajemen laba lebih besar daripada hubungan langsung antara aspek non-financial perusahaan 
keluarga terhadap financial statement fraud. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan 
sebenarnya adalah hubungan tidak langsung. Hasil analisa tersebut dapat menjelaskan bahwa 
hipotesis yang ditetapkan dapat diterima, bahwa aspek non-financial perusahaan keluarga 
mempunyai pengaruh kepada financial statement fraud melalui manajemen laba sebagai variable 
intervening. 

Hasil penelitian ini dapat mendukung beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Basley (1996), Unzun (2004), Farber (2005, Mitra (2002) dalam Veronica (2005), Chen (2006), 
Wright (2003), Wilopo (2006), yang menyatakan beberapa aspek non-financial dalam 
perusahaan keluarga akan mempengaruhi tindakan financial statement fraud melalui tindakan 
manajemen laba. Kegiatan yang dilakukan perusahaan keluarga dalam aspek non-financial akan 
dapat mempengaruhi keputusan financial perusahaan keluarga termasuk dalam keputusan 
mengenai manajemen laba dan financial statement fraud. 

Hasil analisa di atas juga menunjukkan bahwa aspek non-financial dalam perusahaan 
keluarga sebenarnya mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba dan financial 
statement fraud. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Price Watherhouse Corporate (2014) yang 
menyatakan bahwa perusahaan keluarga akan lebih mementingkan keberlangsungan bisnis. 
Tindakan yang terkait dengan aspek non-financial seperti yang dikemukanan dalam teori 
socioemotional wealth yaitu (1) family control & influence, (2) identification of family member, 
(3) binding social ties, (4) emotional attachment of family members, (5) renewal of family bonds to 
the firm through dynastic (Gomez-Mejia et al. (2007); Wiseman & Gomez-Mejia (1998); serta 
Gomez-Mejia, Welbourne, & Wiseman (2000)), perlu dilakukan oleh perusahaan keluarga untuk 
menghindari tindakan manajemen laba yang mengarah kepada tindakan financial statement fraud. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Survei yang dilakukan oleh Price Watherhouse Corporate (2014) menunjukkan prioritas 
utama bisnis keluarga di Indonesia adalah keberlangsungan usaha (16%), profesionalisme usaha 
(13,2%) serta profitabilitas (11,9%).  Berdasarkan survei tersebut, tujuan perusahaan keluarga 
tidak hanya aspek financial tetapi juga non financial.  Berbagai kondisi perusahaan di Indonesia 
maupun di dunia mengidikasikan pelaku financial statement fraud adalah perusahaan keluarga. 
Artikel ini mencoba mengangkat sebuah tujuan pembahasan bagaimana aspek non financial dalam 
perusahaan keluarga mempengaruhi keputusan financial.  Aspek non financial diiukur dengan 
indikator dalam socioemotional wealth yaitu 1) family control and influence, 2) identification of 
family members with the firm, 3) binding social ties ,4) emotional attachment of family members , 
5) renewal of family bonds to the firm through dynastic succession (FIBER). Keputusan financial 
perusahaan keluarga diukur dengan variabel financial statement fraud sebagai dan manajemen 
laba sebagai variabel intervening. Teknik sampling yang digunakan adalah non random sampling. 
Analisis data menggunakan path analysis. Hasil analisa menunjukkan bahwa aspek non financial 
berpengaruh terhadap manajemen laba. Aspek non financial perusahaan keluarga secara langsung 
berpengaruh terhadap financial statement fraud, manajemen laba juga berpengaruh secara 
langsung terhadap financial statement fraud. Aspek non financial perusahaan keluarga akan 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap financial statement fraud secara tidak langsung 
melalui manajemen laba. 

Hasil penelitian memberikan sinyal untuk deteksi awal financial statement  fraud bisa 
dilakukan dengan memperjelas tujuan dari bisnis keluarga. Perusahaan keluarga sekiranya juga 
harus mengembangakan sistem pengendalian internal, hingga sistem suksesi dengan baik, sehingga 
bisa terhindar dari keputusan manajemen laba yang mengarah kepada financial statement fraud.   

Hasil kuesioner yang masuk walaupun cukup banyak, tetapi karena adanya pengisian yang 
kurang tepat hanya 138 saja kuesioner yang mampu dilanjutkan untuk diolah secara statistik. Hal 
ini sudah memenuhi kriteria penggunaan path analysis, tetapi untuk membuat model path analysis 
yang sempurna dibutuhkan 200 sampai 300 sampel. Oleh karena itu, penelitian yang selanjutnya 
disarankan untuk memperbanyak sampel penelitian. Penelitian ini hanya mempunyai R Square (R2) 
yang masih sangat rendah sehingga masih terbuka banyak kemungkinan variabel yang 
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mempengaruhi manajemen laba dan financial statement fraud.  Penelitian selanjutnya perlu 
menambah jumlah variabel sehingga mampu meningkatkan R Square (R2). 
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Abstract: This study aims to interpret the understanding of the actors of the Senja Wani II market in 
Donggala about the existency of economies through local wisdom. This understanding is necessary because 
improvement in the economy that must be done so that the surrounding community became prosperous as a 
result of the market. This research was conducted using qualitative method, phenomenological approach. The 
finding of this research that purport local knowledge possessed by the Village Market retains the load time of 
the twilight of the market it makes the existence of the village market economy became co lasted for three 
generations. Therefore, an understanding of the importance of local knowledge is important to be maintained. 
 
Keywords: local wisdom, improvement in the economy, the Village Market 
 
 
Perkembangan ekonomi global yang begitu pesat telah memberikan warning bagi seluruh pelaku 
pasar untuk senantiasa memposisikan diri agar tetap eksis bahkan bertahan dalam pusaran 
mainstream dunia.Eksistensi pasar desa ditengah modernisasi tampaknya mulai mengalami 
penurunan kepercayaan signifikan dari masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan pasar 
modern yang lebih menyajikan kenyamanan, kepercayaan, dan pelayanan yang lebih unggul 
dibandingkan pasar desa. Bila ditelaah lebih mendalam maka kondisi ini akan secara perlahan 
menyebabkan penurunan kredibilitas dari Pasar Desa yang merupakan salah satu sumber 
peningkatan ekonomian Pemerintahan Desa. Oleh sebab itu, eksistensi dari perekonomian Pasar 
Desa harus ditingkatkan selain untuk dapat bersaing di era globalisasi, adanya Pasar Desa secara 
tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa. 

Permendagri No.42 tahun 2007 menjelaskan bahwa “Pasar adalah tempat bertemunya 
penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan 
pengembangan ekonomi masyarakat”, sedangkan Pasar Desa adalah pasar yang berkedudukan di 
desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa”. Pasar secara 
umum di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang 
keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan 
transaksi jual-beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang masuk ke pasar akan 
membeli barang, ada yang datang ke pasar hanya sekedar main saja atau ingin berjumpa dengan 
seseorang guna mendapatkan informasi tentang suatu hal. 

Pasar desa memegang peranan yang sangat penting pada masyarakat pedesaan. Pasar yang 
terdapat pada masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan 
masyarakat tersebut dengan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan 
dalam perubahan-perubahan budaya yang berlangsung di dalam suatu masyarakat. Melalui pasar 
ditawarkan alternatif-alternatif budaya yang berlainan dari budaya setempat.Pasar desa dapat 
dikatakan sebagai sebuah aset ekonomi di tingkat desa, tetapi seiring perkembangan pasar modern 
yang begitu pesat, lambat laun mengancam keberadaan pasar desa yang memiliki kontribusi yang 
tidak sedikit bagi tonggak ekonomi pedesaan. Keadaan ini secara makro disebabkan oleh:  
1) Persaingan tidak seimbang dengan pasar modern (ditinjau dari aspek akses informasi, modal, 

lahan/bangunan dan SDM);  
2) Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi terkait pendapatan dan budaya masyarakat;  
3) Pemahaman dan keberpihakan pemerintah yang rendah terhadap pasar desa;  
4) Ketidaksinambungan implementasi kebijakan vertikal dan horizontal yang ada.  
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Implikasi kondisi tersebut di atas menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti 
pendapatan masyarakat di daerah pedesaan yang bersumber dari pasar menjadi minim, pendapatan 
daerah yang diperoleh melalui retribusi pasar juga kurang sehingga menyebabkan peningkatan 
infra struktur guna kemajuan desa dapat dikatakan tertinggal.Oleh karena itu, pasar desa harus 
dilindungi dan dikembangkan sebagai tonggak ekonomi pedesaan serta diperlukan suatu upaya 
pemberdayaan terhadap pasar desa agar terjaga eksistensi pasar desa untuk tetap mampu bersaing 
dengan pasar modern serta dapat terus memberikan kontribusi bagi desa maupun Pendapatan Desa. 

Untuk meminimalisir permasalahan dan mempertahankan eksistensi pasar desa termasuk 
yang berada diwilayah perdesaan dari gempuran pasar-pasar modern, maka diperlukan strategi 
pengembangan atau revitalisasi pasar desa. Hal ini penting dan strategis mengingat adanya 
feedback yang akan dihasilkan berupa peningkatan perekonomian yang terjadi di pasar desa 
tersebut. Revitalisasi pasar desa selama ini sering dikaitkan dengan perbaikan fisik pasar desa itu 
sendiri, padahal secara umum konsep revitalisasi pasar desa memiliki beberapa aspek utama yaitu, 
perbaikan infrastruktur, pengorganisasian pedagang, perbaikan manajemen, dan pengembangan 
kemitraan dengan unit usaha kecil. Selain itu, bentuk revitalisasi pasar Desa khususnya di Pasar 
Desa Wani II Kabupaten Donggala adalah dengan cara meningkatkan atau menonjolkan aspek 
budaya lokal yang ada di daerah tersebut. 

Pada aspek utama inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam pengembangan pasar desa 
yang berada di wilayah perdesaan di beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Pengembangan atau revitalisasi pasar desa dengan menggunakan aspek budaya 
dimaksudkan disini berarti mensinergikan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh pasar desa 
dengan mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif, terintegrasi, dan holistiktermasuk 
dengan mengintegrasikan aspek budaya terutama budaya lokal yang ada di daerah sehingga terjadi 
peningkatkan dayasaing pasar desa dengan tetap mempertahankan kekhasan maupun keunggulan 
yang dimiliki oleh pasar desa tersebut.  

Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan yang mendalam 
kearifan lokal yang ada di perilaku individu maupun kelompok organisasi yaitu pedagang maupun 
masyarakat umum di Pasar Wani II sehingga nantinya dari hasil ini dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat pedesaan melalui Peningkatan Pasar Desa di Wani II Kabupaten 
Donggala. Selain itu, tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat database dari pasar desa yaitu 
Pasar Wani II sehingga kedepannya Pemerintah Desa sekitar dapat membuat sebuah perencanaan 
serta mempertahankan eksistensi dan pemberdayaan pasar desa dalam menjalankan fungsi ekonomi 
dan sosialnya. Hasil atau manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai dasar pijakan 
perencanaan perlindungan dan pengembangan pasar desa dengan melihat dari sudut pandang 
kearifan lokal. 

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli.Pasar merupakan 
pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar-menukar yang menyatukan seluruh kehidupan ekonomi. 
Pasar di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang 
keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan 
transaksi jual-beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang masuk ke pasar akan 
membeli barang, ada yang datang ke pasar hanya sekedar main saja atau ingin berjumpa dengan 
seseorang guna mendapatkan informasi tentang sesuatu.  

Keberadaan pasar, khususnya pasar desa, merupakan petunjuk paling nyata kegiatan 
ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Namun, perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup 
telah membuat pasar desa sedikit terusik. Memang tak bisa dipungkiri, keberadaan pasar modern 
sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern. Tak hanya di kota besar, pasar 
modern juga sudah merambah ke kota kecil. Sebagai akibatnya, para pedagang kelas menengah dan 
kecil mulai mencemaskan nasib mereka. Mereka yang pada umumnya menggelar dagangan di 
pasar desa merasa pelanggannya semakin berkurang karena keberadaan pasar modern. 

Pada pasar desa, kegiatan utama pasar merupakan kegiatan perekonomian desa yang 
mempunyai ciri khas adanya sifat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Perekonomian desa 
merupakan kegiatan perdagangan secara langsung dan terbuka untuk berbagai jenis barang 
kebutuhan primer sehari-hari. Karena sifatnya melayani kebutuhan penduduk sehari-hari, Kegiatan 
perekonomian kota yang dilakukan penduduk secara umum dijalin oleh tiga faktor kegiatan 
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ekonomi yang mempunyai arti penting didalam kehidupan suatu kota, yaitu kegiatan produksi, 
distribusi dan konsumsi. Dalam hal ini pasar merupakan bagian dari jaringan distribusi produksi 
serta merupakan pusat sosial ekonomi suatu lingkungan dimana penduduk dapat memenuhi 
kebutuhannya, terutama kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari dalam bentuk 
perdagangan eceran. Kegiatan ini tidak hanya didominasi oleh sektor kegiatan sosial ekonomi 
utama yang berkaitan dengan hasil produksi pertanian, tapi juga meliputi sektor-sektor non 
pertanian seperti sektor industri, jasa pelayanan dan perdagangan. 

Kegiatan ekonomi dari sektor-sektor tersebut diwujudkan dalam bentuk pasar. Pasar 
merupakan suatu mekanisme dimana penjual dan pembeli berinteraksi menentukan harga dan 
kualitas dari suatu komoditas. Kebijakan dari kedua pelaku pasar ini akan mempengaruhi 
permintaan dan penawaran secara agregat/keseluruhan. Dalam pengertian yang lebih umum, pasar 
merupakan wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk 
mengadakan tukar menukar.Pasar bisa berupa tanpa wujud yang jelas atau tidak terpusat (misal 
pasar rumah, mobil, dimana barang yang dijual tidak terkumpul di tempat khusus). Pasar secara 
fisik merupakan pemusatan dan penyatuan dari pedagang-pedagang yang berjualan secara tetap dan 
dikonsentrasikan pada suatu tempat atau pusat kegiatan tempat kegiatan jual beli tersebut 
dilakukan.Bentuk pusat kegiatan tersebut dapat berupa bangunan temporer, semi permanen maupun 
permanen.Dalam tahap lanjut, maka wujud pasar tidak terbatas pada bangunan fisik saja, dimana 
kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan dukungan teknologi yang memadai. 

Dengan semakin besarnya skala pelayanannya maka pusat perdagangan akan berubah 
menjadi suatu kawasan perdagangan. Kawasan perdagangan ini dapat tumbuh spontan dan dapat 
pula tumbuh karena direncanakan. Pola lokasi kawasan perdagangan berkelompok ini tersebar di 
seluruh kota dan mempunyai hirarki berdasarkan jenis perdagangan serta kebiasaan yang dilakukan 
oleh masyarakat setempat. Lokasi-lokasi yang dilayaninya, seperti misalnya di persimpangan-
persimpangan jalan yang merupakan wujud fisik pertemuan arus barang dan interaksi sosial 
masyarakat, dapat berubah menjadi kawasan perdagangan yang tumbuh secara spontan dan 
cenderung tidak terkendali jika tidak dilakukan perencanaan secara baik. Maka lokasinya 
cenderung mendekati atau berada di daerah permukiman penduduk. Dalam melayani kebutuhan 
penduduk sehari-hari fungsi pasar dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai tempat penduduk 
berbelanja, dan sebagai tempat mata pencaharian pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
dengan mendapatkan keuntungan dari jual beli yang dilakukan. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi 
selengkap mungkin mengenai bagaimana pandangan masing-masing individu dari setiap pedagang 
maupun masyarakat di sekitar Pasar Desa Wani II Kabupaten Donggala. Informasi digali secara 
dalam dengan menggunakan wawancara terhadap pedagang sekitar tersebut serta orang-orang yang 
terlibat langsung dalam proses jual beli. Hal ini penting dikarenakan untuk menggali informasi 
yang dibutuhkan oleh peneliti, karena selain informasi dari pedagang dibutuhkan juga informasi 
dari pembeli atau masyarakat lokal di sekitar pasar agar dapat diketahui factor yang memengaruhi 
eksistensi pasar serta peningkatan perekonomian pasar desa khususnya Pasar Desa Wani II di 
Kabupaten Donggala.  

Peneliti mempertimbangkan kajian psikologi sebagai bidang kajian yang menyangkut 
dimensi kemanusiaan yang dimana dimensi ini adalah dimensi subjektif maka paradigma yang 
tepat adalah paradigma Interpretif. Paradigma Interpretif, yang dalam banyak hal juga disebut 
sebagai paradigm konstruktif menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk 
memahami realitas dunia apa adanya (Ludigdo, 2005). Berangkat dari penjelasan di atas, maka 
peneliti memilih fenomenologi sebagai metode pemahaman akan realitas dengan dimensi subjektif 
dalam penelitian ini. Harapan peneliti, dengan fenomenologi peneliti dapat memahami bagaimana 
makna dan simbol dari satu pemahaman para pelaku realitas dan bagaimana mereka 
mengimplementasikan suatu praktik akuntansi yang apabila suatu standar di dunia ini berubah.  

Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pasar Desa Wani II yang berada di 
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pertimbangan peneliti mengambil Pasar Desa 
Wani II dikarenakan Pasar Desa Wani II merupakan Pasar Desa yang dapat dikatakan unik dalam 
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hal pengelolaannya dibanding dengan pasar yang yang lain. Keadaan pasar desa yang terdapat di 
Pasar Desa Wani II dalam tahun pertahun dapat dikatakan agak menurun, hal ini terlihat dari 
jumlah pedagang serta pembeli tetap yang menurun dari tahun ke tahun. Padahal jika mengacu dari 
perkembangan perekonomian Kabupaten Donggala seharusnya  merupakan Kabupaten yang 
Kabupaten Tertua di Sulawesi Tengah sehingga dapat dikatakan seharusnya tingkat perekonomian 
di Kabupaten Donggala lebih baik disbanding dengan Kabupaten lainnya.  

Penelitian ini menggunakan pelaku pasar sebagai informan kunci dalam mengeksplorasi 
mengenai pemaknaan dari kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian ekonomi di 
Pasar Wani II yang digunakan adalah berjumlah 2 orang yang mewakili penjual maupun pembeli. 
Namun pemilihan informan ini bisa berubah ketika berada di lapangan tergantung dari informasi 
yang diperoleh. Berbeda dengan penelitian kuantitatif/verifikatif, pada penelitian kualitatif dengan 
menggunakan paradigma interpretif informan dalam mengungkap pemaknaan mengenai 
budayalokal/local wisdom yang dipahami oleh pelaku pasar. Sepanjang data yang diperoleh telah 
mencukupi dalam mengungkap permasalahan serta dapat memahami informasi yang telah 
diungkapkan oleh informan maka dianggap informan tersebut sudah cukup untuk memberikan data 
yang peneliti maksud.  

Pada penelitian ini agar memperoleh informan yang diharapkan maka peneliti menggunakan 
teknik snowball sampling. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah informan yang melakukan 
kegiatan usaha di pasar Wani II di Kabupaten Donggala. Pertimbangan yang paling penting adalah 
informan yang dipilih merupakan informan yang sudah lama bergerak dalam kegiatan transaksi jual 
beli serta sudah memahami dengan baik kondisi lingkungan di sekitar pasar sehingga mengetahui 
dengan cermat mengenai sehingga diharapkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait 
dengan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar Pasar melalui kearifan lokal. 

Informan yang peneliti pilih berjumlah 2 (dua) orang. Informan pertama merupakan 
informan yang bertindak atau berprofesi sebagai penjual yang memahami dengan baik kondisi di 
Pasar Desa Wani II Kabupaten Donggala. Peneliti mengambil informan ini dengan pertimbangan 
karena informan ini sudah terlibat langsung dengan kegiatan usaha, sehingga pemahaman yang 
dimiliki terhadap pemaknaan unsur kearifan lokal di pasar Desa tersebut sehingga dianggap dapat 
lebih mendalam. Informan kedua merupakan informan yang bertindak sebagai masyarakat di 
sekitar wilayah Pasar Desa Wani II tersebut. Alasan pemilihan infoman ini dikarenakan peneliti 
menggangap masyarakt di sekitar memahami dengan baik kondisi yang terjadi di Pasar Desa 
tersebut. Sehingga diharapkan informan ini memiliki pandangan yang berbeda dengan karyawan 
tersebut. Pandangan yang peneliti maksudkan adalah cara pandang dalam memahami kearifan lokal 
dalam peningkatan eksistensi perekonomian di Pasar Desa Wani II Kabupaten Donggala.  

Peneliti menginginkan adanya tanggapan, pandangan, reaksi, serta interpretasi atas kearifan 
lokal yang berada di Pasar Desa itu dengan melihat dari sudut pandang masyarakat lokal guna 
mempertajam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data dalam 
bentuk narasi, ucapan yang selanjutnya dianalisa untuk dijadikan bukti-bukti guna mendukung 
kebenaran dalam pengungkapan suatu pandangan mengenai alasan interpretasi obyek terhadap 
fenomena.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi: Survei pendahuluan yaitu dengan 
menggali informasi-informasi up-to date baik melalui artikel, internet, media cetak, dan lainnya 
untuk memperoleh gambaran tentang Pasar Desa Wani II Kaupaten Donggala dan memahami 
permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian tahapan kedua dengan 
melakukan survei kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang 
diperoleh baik dari buku-buku, jurnal maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan 
dengan teori-teori yang mendukung dan langkah terakhir adalah dengan melakukan proses 
pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan observasi, wawancara, rekaman dan 
dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, dalam observasi 
tersebut peneliti melakukan wawancara secara mendalam guna memperoleh informasi yang terkait 
dengan tujuan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk 
mempermudah proses pengumpulan data. Dan sebagai tambahan informasi/data diperoleh dari 
dokumentasi-dokumentasi yang mendukung penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan 
berbagai note untuk memudahkan dalam analisa selanjutnya. 
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Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah langkah-langkah analisis 
data pada pendekatan fenomenologi (Creswell, 2007), yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang 

fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap 

penting. 
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan horizonaliting yaitu 

setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya 
pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat 
repetitif dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk 
atau pembentuk dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan). 

4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran 
tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. 

5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga 
menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description 
(mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan structural description (yang menjelaskan 
bagaimana fenomena itu terjadi). 

6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang 
diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasar Desa Wani atau yang disebut juga dengan Pasar Senja Wani II merupakan sebuah 
pasar Desa yang berada di Desa Wani II Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. 
Dinamakan pasar senja dikarenakan waktu buka pasar ini dilakukan setiap hari dan waktu sore 
yaitu pada pukul 13.00 s/d 18.00. Lokasi pasa ini terletak pada Dusun II, Desa Wani I, Kec. 
Tanantovea., Kab. Donggala. Pasar ini berdiri sejak tahun 1970,  belum pernah mendapat bantuan 
sampai sekarang. Tanah yang berada dilokasi pasar merupakan tanah milik masyarakat yang belum 
dibebaskan oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan tanah masyarakat yang digunakan untuk 
pasar desa merupakan halaman masyarakat sehingga akan sulit untuk dibebaskan. Luas pasar ini 
sebesar 20 x 20 m atau 400 M2.  

Fasiltas yang dimiliki oleh pasar Senja Wani II dapat dikatakan sangat minim, dengan 
lokasi yang hanya 400 M2 pasar ini tidak memiliki MCK, Mushola, tempat parker dan tempat 
sampah. Untuk parker pengunjung biasanya berada di halaman warga sekitar ataupun bahu jalan 
sehingga jika kendaraan akan masuk akan sangat sulit. Untuk tempat sampah biasanya hanya 
dibuang di sungai dekat lokasi pasar. Pasar ini juga tidak memiliki saluran air ataupun 
drainase.Struktur pengelola pasar di pasar ini tidak ada payung hukum atau Perdes yang mengatur, 
sistem penunjukkan pengelola di pasar tersebut. Pengelolaan pasar didasarkan pada lahan yang 
digunakan untuk lokasi pasar, semakin banyak lahan pasar yang digunakan maka semakin banyak 
pengelola pasar di pasar Senja tersebut. Bahkan terdapat pengelola pasar yang penunjukkannya 
secara turun menurun. Restribusi yang dibayar pedagang diberikan kepada masing-masing pemilik 
lahan sebagai sewa tempat Rp. 1.000 per pedagang. Hasil sewa sebagian diberikan ke desa sebagai 
kas desa sesuai keinginan pemilik lahan Rp. 150.000 per bulan. sistem pengelolaan pasar di Pasar 
Senja Wani II belum memiliki perencanaan terkait pengelolaan pasar, pengelolaannya didasarkan 
atas kebiasaan secara turun temurun dan pengelolaannya masih belum memiliki laporan 
pertanggungjawaban terkait pengelolaan pasar. Pedagang yang ada di pasar Senja Wani II terdiri 
atas pedagang lokal dan pedatang. Sumber pendanaannya masih berupa modal sendiri dan hasil 
bumi. Jenis-jenis barang yang dijual adalah sayur mayur, ikan segar dan asing, beras, barang 
campuran, baju, kue-kue dan buah-buahan. Barang dagangan yang dijual dibeli dari luar kemudian 
dijual kembali di pasar ini. Sistem pemetaan barang yang dijual masih belum tertata dengan baik. 

Pada pasar Senja Wani II hanya memiliki satu unit rumah kios milik warga dan hanya 
ditempat satu pedagang. Hak pakai kios tidak ada, kios milik sendiri kebetulan berada dalam pasar. 
Pasar ini belum memiliki los. Jumlah pedagang lapak sebanyak 30 pedagang, lapak ini dikenakan 
retribusi berupa sewa tempat sebesar Rp. 1.000,- atau sesuai kemampuan terkadang gratis. Seluruh 
hasil restribusi berupa sewa lapak diserahkan kepada masing-masing pemilik lahan, sebagian dari 
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hasil itu dimasukan ke kas desa sebesar Rp.150.000  per bulan dan Rp. 50.000per bulan untuk 
kebersihan. Pembagian ini berdasrkan inisiatif pemilik lahan, karena tidak aturan tentang 
ini.Jumlah pengunjung pada pasar ini sebanyak ± 30 orang  setiap hari pasar biasa. Pada bulan 
ramadan bisa mencapai 100 orang per hari  datang berbelanja sayur, ikan dan kue-kue untuk 
kebutuhan buka puasa dan sahur. Aksesbilitas pasar ini mudah hal ini terlihat dari kondisi jalan 
yang tidak begitu sulit hanya saja lokasi pasarnya masih sangat sempit. Jumlah pedagang pada 
pasar ini ± 30 orang per hari. Omset pasar pada ini sebesar Rp. 200.000/bulan ke pemilik dan Rp. 
50.000/bulan ke petugas kebersihan serta Ke Desa Rp. 150.000/bulan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh pasar ini adalah tidak ada saluran pembuangan air. air 
dapat mengalir ke laut dan sungai kecil dibelakang pasar. Kedua, Lokasi pasar sempit, sehingga 
sulit dikelola dengan baik dan pedagang ditempatkan sesuai kondisi dan berdasarkan kesepakatan 
pedagang dan pemilik lahan. Lokasi pasar yang masih sangat sempit sehingga banyak pengunjung 
yang bertransaksi hanya parki di bahu jalan desa sehingga membuat akses jalan sempit. 
Permasalahan terakhir adalah tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sehingga banyak sampah dibuanga ke laut.Pemerintah Desa memiliki 
beberapa program pengembangan untuk pasar ini, untuk program jangka pendek maka akan tetap 
Mempertahankan keberadaan pasar dan waktu penjualan “PASAR SENJA” meskipun harus 
direlokasi, kemudian yang kedua adalah Perdes pasar desa agar pasar dapa ditata lebih baik, dan 
program yang terakhir adalah Menyusun proposal pengembangan pasar. Sedangkan untuk program 
jangka panjangnya antara lain adalah dengan Penyiapan lahan yang lebih luas (Relokasi pasar) 
tujuannya agar supaya pasar dapat diatur langsung oleh desa, karena selama ini pasar masih 
dikelola oleh pemilik lahan dan melalukan abrasi dan reklamasi pantai tempat pelelangan ikan 
(TPI) sebagai lokasi pasar yang luasnya 40 x 100m. 

Pasar Senja ini memiliki banyak potensi. Pada potensi social pada pasar ini dapat dikatakan 
membuat hubungan antar warga semakin dekat, sehingga keberadaan pasar ini dapat 
menumbuhkan hubungan emosional antar pedagang maupun pembeli. Pada aspek ekonomi, 
keberadaan pasar ini sangat berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, hal 
ini terlihat dari beberapa warga sekitar terutama Ibu-ibu yang berjualan kue akibat adanya pasar ini, 
serta terdapat beberapa pedagang yang bisa menjual hasil bumi yang mereka miliki sehingga secara 
langsung dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Pada aspek budaya, masih didominasi 
budaya lokal sehingga walaupun ada pengunjung yang memiliki budaya yang berbeda maka tidak 
akan terpengaruh. Pada aspek politik, tidak memiliki potensi. Berdasarkan pernyataan Mandor 
pasar belum ada semacam bentuk kampanye yang dilakukan oleh para politisi. Dan terakhir pada 
aspek teknologi terlihat cukup jelas hal ini dapat dilihat dari beberapa penggunaan teknologi 
industry rumah tangga.  

Terdapat beberapa harapan atau rekomendasi yang diinginkan baik dari pedagang, pemilik 
lahan maupun pemerintah. Harapan yang diinginkan dari pedagang maupun pemilik lahan adalah 
kalau pasar tersebut ingin direlokasi sebaiknua direlokasi ketempat yang lebih luas dan tidak jauh 
dari pasar sekarang. Harapan kedua adalah bila direlokasi, retribusi yang dipungut jangan terlalu 
tinggi. Sedangkan harapan bagi pemerintah desa adalah Menjadikan pasar sebagai fungsi ganda 
pasar untuk belanja dan sekaligus untuk rekreasi. Harapan dari pemerintah desa adalah pasar ini 
dipindahkan dekat lokasi pantai sehingga pasar ini bukan hanya sebagai tempat transkasi jual beli 
namun juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk rekreasi bagi para pengunjung. 

 
Dimensi Kearifan lokal pada Pasar Desa Wani II 

Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, et al. (2000) berakar dari sistem pengetahuan dan 
pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir 
yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan 
selama kurun waktu yang lama. Sehingga pada dasarnya kearifan lokal atau kearifan tradisional 
dapat didefinisikan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu 
yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. Kearifan tersebut berisikan 
gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
struktur lingkungan, fungsi lingkungan, reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia, dan 
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hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia (masyarakat) dan lingkungan 
alamnya. 

Dimensi kearifan lokal yang berada di Pasar Desa Wani II di Kabupaten Donggala yang 
menjadi sebuah keunikan dari pasar tersebut adalah pasar tersebut hanya dibuka saat senja atau sore 
hari yaitu dari pukul 13.00 – 18.00 WITA. Pasar tersebut menjadi berbeda dengan pasar yang lain 
karena keunikan dari pasar tersebut yang hanya dibuka pada sore hari. Fenomena ini telah 
berlangsung cukup lama, namun adanya keunikan dari pasar senja ini menimbulkan sebuah 
eksistensi dari keberadaan pasar desa ini. Seorang penjual dari pasar tersebut setelah dikonfirmasi 
yang bernama Ida menjelaskan bahwa 

 “sebenarnya pasar di sini sudah te layak lagi untuk digunakan karena dari prasarana sudah 
tidak memadai, seperti wc kadang kami penjual Cuma numpang di wc tetangga saja, 
parkirnya saja sudah tea da, jadi kalo kami mau masukkan atau pembeli mau masukkan 
kendaraan kadang susah. Jadi harapan kami sebenarnya perlu adanya relokasi ditempat lain 
namun tetap mempertahankan eksistensi dari pasar ini yaitu hanya di buka saat senja” 

Berdasarkan dari hasil interview singkat dengan salah seorang penjual dari pasar Wani II tersebut 
maka dapat dijelaskan bahwa terdapat sebuah hal yang unik dan menjadi kelebihan dari pasar 
tersebut sehingga pasar tersebut dapat bertahan cukup lama walaupun tanpa adanya dukungan 
fasilitas yang memadai. Padahal bila ditelusuri lebih mendalam dilihat dari adanya bentuk kearifan 
lokal yang dipertahakan oleh masyarakat desa di sekitar pasar tersebut menyebabkan adanya 
sebuah bentuk ketahanan dari eksistensi dari perekonomian pasar desa yang masih mengadopsi 
prinsip-prinsip kearifan lokal. 

Hal ini didukung dengan pernyataan yang dibuat oleh Boonpanya (2006) yang 
menyebutkan bahwa masyarakat setempat memiliki budayanya tersendiri. Masyarakat tersebut 
memiliki sistem produksi, manajemen sumber daya, sistem kesehatan, pengetahuan dan 
pembelajaran sistem, sistem peradilan,self- governance, dan sistem ekonomi yang dijalankan oleh 
masing-masing keluarga dan masyarakat. Sehingga dengan adanya sebuah masyarakat yang 
memiliki budayanya tersendiri, maka kondisi ini secara tidak langsung dapat membuat lingkungan 
di sekitar masyarakat dapat terjaga walaupun tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. 

Kondisi ini serupa dengan kondisi yang dialami oleh para masyarakat yang berada di Pasar 
Senja Wani II Kabupaten Donggala, dengan masyarakatnya tetap menjaga eksistensi kearifan lokal 
(local wisdom) di pasar tersebut agar dapat terus tetap terjaga. Bentuk kearifan lokal yang menjadi 
keunikan dari pasar desa lain adalah pasar ini hanya dibuka saat senja, seperti data yang diperoleh 
peneliti. Sebuah bentuk kearifan lokal yang dibangun di desa tersebut khususnya pasar desa Wani 
II menjadi sebuah potensi yang sangat kuat dalam meningkatkan eksistensi dari pasar desa lainnya. 
Terhitung selama tiga generasi pasar tersebut denga mempertahankan sebuah kearifan lokal 
walaupun kondisi pasar dapat dikatakan memiliki fasilitas minim dalam menjalankan aktifitasnya 
seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini: 

 
Berdasarkan gambar di atas maka dapat dibuat sebuah interpretasi bahwa fasilitas yang 

dimiliki oleh pasar tersebut sangat minim, dari tidak adanya fasilitas WC, parkir dan lokasinya 
yang cenderung sempit sehingga perbandingan antara pengunjung dan penjual dapat dikatakan 
tidak berimbang. Jumlah pengunjung yang tidak sesuai dengan banyak penjual yang ada di pasar 
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tersebut menyebabkan pasar tersebut tidak dapat maju seperti pasar desa yang lain. Sehingga 
kondisi menyebabkan tidak meratanya pasar desa di Kabupaten tersebut karena tidak mampu 
menjaga eksistensinya. Terhitung Jumlah pasar desa yang berada di Kabupaten Donggala sebanyak 
17 pasar yang berada desa yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Donggala dan 116 Desa. 
Pada data tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa penyebaran pasar Desa yang terdapat di 
Kabupaten Donggala tidak merata, hanya terdapat 8 kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten 
Donggala yang memiliki pasar Desa. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa akibat 
dari tidak meratanya jumlah pasar pada Kabupaten Donggala menyebabkan beberapa permasalahan 
diantaranya tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak adanya peningkatan pendapatan 
masyarakat lokal atau asli sekitar akibat tidak ada sarana untuk memasarkan hasil bumi yang telah 
dihasilkan, lapangan pekerjaan di daerah tersebut yang terbatas sehingga menimbulkan banyaknya 
pengangguran dan berbagai permasalahan yang timbul akibat tidak adanya pasar di daerah tersebut. 
Untuk lebih jelasnya penjelasan mengenai pemerataan pasar dalam bentuk grafik yang terdapat di 
desa pada Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut: 

 
 
Gambar di atas memberikan gambaran bahwa dari 16 Kecamatan di Kabupaten Donggala 

terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional yaitu Sojol Utara, Sindue Tombusabora, 
Pinembani, dan Damsol. Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat menimbulkan berbagai 
dampak, diantaranya ketidakmampuan masyarakat lokal atau daerah tersebut dalam memasarkan 
hasil produk yang telah dihasilkan baik barang mentah maupun barang jadi. Akibat dari tidak 
adanya pasar di Kecamatan tersebut maka dapat membuat keadaan perekonomian di Daerah 
khususnya Pedesaan menjadi terhambat, dikarenakan masyarakat tidak tahu untuk menjual atau 
memasarkan hasil produknya. Selain itu, apabila masyarakat sudah mengetahui tujuan pasar yang 
akan menjadi tempat memasarkan produknya, masyarakat akan diperhadapkan pada meningkatnya 
biaya akibat adanya biaya transportasi yang harus dimasukkan dalam produk, sehingga 
menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal  dibanding produk yang dijual oleh 
pedagang setempat. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal atau yang 
sering disebut dengan local wisdom adalah sebuah dimensi yang sangat penting dalam peningkatan 
perekonomian sebuah pasar desa di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini 
terlihat dari adanya bentuk sebuah ketahanan sosial maupun perekonomian dari Pasar Desa Wani II 
yang ketika mempertahankan aspek kearifan lokal atau local wisdom cenderung dapat 
mempertahankan perekonomian di Pasar Desa Wani II Kabupaten Donggala. Aspek kearifan lokal 
yang ditonjolkan yaitu Pasar Wani II hanya buka saat senja dan terbukti bahwa Pasar Wani II ini 
terlihat mampu bertahan walaupun di Pasar tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti 
bangunan permanen, WC maupun fasilitas yang seharusnya menjadi sebuah standar dari 
terbentuknya Pasar Desa.  

Jumlah	  Desa	  di	  Kabupaten	  

Jumlah	  Pasar	  yang	  berada	  di	  

Jumlah	  Pasar	  Desa	  

116	  

17	  

0	  

Jumlah	  Pasar	  di	  Kabupaten	  
Donggala	  
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Oleh karena itu itu, kearifan lokal merupakan sebuah potensi alami yang menjadi sebuah 
ciri khas dari sebuah masyarakat. Kearifan lokal yang juga merupakan salah satu budaya dari 
sebuah kumpulan masyarakat mampu untuk dapat bertahan dari paham-paham modernitas. Hal ini 
terbukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang membuktikan bahwa adanya kearifan lokal 
yang membuat pasar desa tersebut mampu bertahan selama tiga generasi walaupun tanpa ada 
dukungan fasilitas dari Pemerintah mengenai perbaikan wilayah maupun relokasi  

Sehingga dengan kondisi serupa maka disarankan bagi Pasar Desa tersebut untuk tetap 
mempertahankan eksistensi budaya lokal atau kearifan lokal agar Pasar tersebut tetap 
mempertahankana ciri khasnya dibanding dengan Pasar Desa lain, hal ini terbukti karena dengan 
adanya kearifan lokal yang dipertahankan oleh masyarakat setempat maka secara langsung dapat 
mempertahankan perekonomian masyarakat desa tersebut melalui Pasar Desa tersebut. Namun di 
sisi lain juga perlu disarankan kepada Pemerintah setempat agar dapat memfasilitasi Pasar tersebut 
agar dapat membuat kenyamanan pengunjung maupun penjual agar Pasar tersebut dapat 
berkembang dari masa ke masa. 
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Abstract: The purpose of this study is to develop the concept of social and environmental accounting based 
on the perspective of Pancasila for realizing Pancasila accounting system in terms of the philosophical, 
conceptual, theorical, and practical level. This study employed multiparadigm spirit began by explorative 
approach and hermeneutics. At the stages of data analysis, reviewing and synthesizing literature study with 
empirical data are aimed to internalize the values of Pancasila into the frame of social and environmental 
accounting. The results of this study are in the forms of definition, significance, and an overview of the 
elements of social and environmental accounting report based on the perspective and proposals concerning 
the concept of Pancasila Bottom Line. The findings show that the concept of social and environmental 
accounting based on the perspective of Pancasila is able to bring the man’s faith back to the Lord, creating a 
humanism life among humans, and increasing environmental awareness as the realizations of the role of good 
Caliph Character on this earth. 
 
Keywords: social and environmental accounting, pancasila, hermeneutics, pancasila, .bottom line. 
 
 
Pada Kongres Pancasila VIII yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah 
Mada pada tanggal 31 Mei hingga 1 Juni 2016, ada harapan jiwa dan raga Pancasila kembali hidup 
dan menyatu dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Suasana kongres begitu khidmat dikala para pemateri dengan penuh keyakinan memberikan 
penjelasan bahwa Pancasila adalah paradigma kehidupan yang mampu mengatasi segala masalah di 
negeri ini. Kemudian, suasana kongres juga bisa menjadi meriah dan ‘pecah’ ketika sesi tanya 
jawab dipersilahkan. Ruh-ruh nasionalisme bernuansa heroistik tampak mengisi ruangan, dimana 
ketika beberapa budayawan, akademisi, founder dari komunitas, hingga masyarakat biasa saling 
rebutan untuk memberikan pertanyaan kepada para pemateri terkait masalah kebangsaan. 
Fenomena seperti ini tentunya mengintrepretasikan bahwa sebagian besar masyarakat bersemangat 
untuk mereaktualisasikan nilai-nilai budaya Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan bangsa 
Indonesia. 

Upaya memanifestasikan nilai budaya Pancasila kedalam berkebangsaan dan bernegara juga 
adalah salah satu cara bertanggung jawab dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah 
gugur dalam mempertahankan bangsa ini. Maka daripada itu, diperlukanlah para generasi muda 
yang terus disibukkan dengan pikiran-pikiran yang siap berkarya, hati yang yang mencintai 
segenap jiwa, tangan-tangan yang kreatif, dan tentunya memiliki semangat gemuruh di dada 
berdasarkan nilai budaya Pancasila demi masa depan negeri yang berdaulat dan merdeka. Nilai 
budaya pada sila-sila Pancasila sebenarnya mengajarkan kita bagaimana seharusnya bersikap/ 
berwatak, yang selalu tunduk pada bingkai kasih sayang sebagai sumber pangkal kepedulian 
terhadap semua makhluk. Akhirnya, dengan sila-sila Pancasila, kehidupan di dunia yang 
notabenenya adalah salah satu fase dan ruang dalam perjalanan spiritual akan menjadi suatu proses 
pencerahan diri atau pematangan jiwa untuk dapat menjadi diri yang tenang bagi manusia. Keadaan 
ini tentunya memerlukan proses yang panjang dan latihan spiritual yang rutin dan berkelanjutan. 
Inilah kemudian yang disebut dengan hakikat keberadaan manusia tanpa memandang sisi ideologis, 
gender, suku, dan budayanya.  

Namun, kadangkala manusia juga lupa pada hakikatnya sendiri (Triyuwono, 2012) dan 
membuat mereka secara spiritual tidak siap untuk kembali ke Sang Pencipta. Hal ini dikarenakan 
sebagian manusia masih memandang unsur materialitas yang kemudian memarginalkan unsur-
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unsur spritualitas. Alhasil, unsur materi ini tidak akan mampu membuat diri menjadi tenang, 
walaupun tidak bisa dipungkiri materi akan tetap diperlukan dalam kadar yang tidak berlebihan 
untuk membantu proses perjalanan spiritual manusia untuk kembali ke Penciptanya. Akuntansi 
modern sarat akan nilai materialistik, egoistik, dan individualistik (Lihat Syafe’ie, 2000; dan 
Achsin, 2006; dan Triyuwono, 2012) sebagai produk dari kapitalisme jelas tidak kondusif untuk 
mendukung perjalanan spiritual. Oleh karena itu perlu ada wawasan atau paradigm baru serta upaya 
untuk melakukan dekonstruksi terhadap ilmu akuntansi yang kondusif dalam penciptaan kondisi 
berkesadaran ke-Tuhanan (god consciousness). Tentu saja kesadaran ini tidak akan membuat 
manusia ‘terpenjara’ akan nafsunya dalam bingkai materi dan terbatas pada harta, kewajiban, dan 
profit semata.  

Mengingat akuntansi modern bersifat terlalu maskulin yang bernaung pada gema egoistik, 
private, dan kuantitatif menyebabkan manusia lupa pada tujuannya yang hakiki. Ketika akuntansi 
modern terlalu berorientasi pada materi, maka para manajer dan akuntan tidak memiliki pilihan lain 
dalam profesi dan aktivitasnya kecuali mencari cara untuk mengoptimalkan profit dan nilai 
perusahaan. Dan secara sederhana upaya mengoptimalkan profit dapat dilakukan dengan 
meningkatkan pendapatan (menaikkan volume dana tau harga jual) dan meminimalkan biaya. 
Upaya peningkatan pendapatan di beberapa arena terutama bagi perusahaan yang mengelola 
sumber daya alam secara langsung, tak bisa lagi dipungkiri ternyata banyak mendorong perilaku 
eksplotatif dan konsumtif terhadap sumber daya alam. Perilaku eksplotatif dan konsumtif ini pada 
kenyataannya banyak merusak lingkungan, pengabaian, terhadap hak-hak alam, spesies non 
manusia, dan generasi yang akan datang. 

Berkaca pada hal itu, logosentrisme akuntansi modern terutama yang berkaitan dengan 
konsep laba dan kinerja, tidak lagi kondusif untuk memberikan perhatian dan perlindungan 
terhadap kepentingan ekologis dan aspek-aspek sosial yang terkait dengan keberadaan perusahaan. 
Hal ini antara lain disebabkan akuntansi modern merupakan konsep sentral yang digunakan untuk 
menjelaskan dan mengembangkan kapitalisme di negara Barat (Weber, 1958; dan Belkaoui, 2001; 
12-3). Sedangkan kapitalisme sudah terjebak dalam narasi-narasi pertumbuhan yang parsial dan 
semu. Dengan demikian diperlukan suatu konsep kinerja yang lebih luas dalam konteks akuntansi 
manajemen, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang diyakini memiliki 
nilai-nilai holistik-ekologis. Alhasil, Pancasila dapat menjadi landasan filosofis untuk menciptakan 
konsep kinerja yang kondusif, dan pada akhirnya menuntun suatu tanggung jawab individu dan 
perusahaan terhadap perlindungan ekologis dan aspek-aspek sosial lainnya. Pancasila ini 
dimaksudkan untuk merumuskan konsep dan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya 
didasarkan pada logika dan prinsip-prinsip ekonomi semata, melainkan juga memiliki kandungan 
yang mengarahkan pada kepedulian dan kepatuhan pada aturan, logika, prinsip ekologis, serta 
keterkaitannya dengan konteks sosial. 
 
METODE 

Penelitian ini bersifat kualitatif dan berupaya merekonstruksi akuntansi sosial dan 
lingkungan (selanjutnya disingkat ASL) secara holistik melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, 
maka penelitian ini menggunakan multiparadigma agar peneliti lebih bebas dalam berpikir dan 
berkreatifitas (Salampessy, 2011).  Multiparadigma pada penelitian ini nantinya dibangun melalui 
pendekatan eksploratif bernuansa hermeneutika. Menurut Kotler dan Keller (2006) dalam Firdaus 
(2016a) pendekatan eksploratif adalah metode penelitian yang berusaha untuk menghimpun 
informasi awal sebagai upaya dalam menetapkan masalah. Dikarenakan penelitian ini akan 
berusaha membangun konsep akuntansi sosial dan lingkungan bernuansa Pancasila (selanjutnya 
disingkat ASLBP), maka dibutuhkan interpretasi tekstual atau menemukan makna dalam kata-kata 
yang tertulis dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Hal inilah yang kemudian disebut 
dengan hermeneutika (Ekasari, 2012).  

Di dalam upaya merekonstruksi ASL menjadi ASLBP, analisis data pada penelitian ini 
dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, 
bahan seminar, media masa, media elektronik, dan lain-lain yang kemudian didukung dengan 
kajian pustaka. Setelah dipelajari, dipahami, dan ditelaah langkah selanjutnya adalah melakukan 
reduksi data dengan membuat abstraksi yang diikuti dengan melakukan kategorisasi data. Setelah 
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itu, dilakukan penafsiran dan analisis dengan falsafah Pancasila sebagai alatnya, sehingga 
terbentuklah konsep akuntansi sosial dan lingkungan yang bernuansa Pancasila. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Rerangka Alur Analisis Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Humanisasi Akuntansi: Potret ASL Melalui Wawasan Holistik-Ekologis 

Dewasa ini, konsep memandang akuntansi hanya pada tataran kapasitas teknis dan proses 
perhitungan tradisional mulai ditinggalkan. Hingga pada akhirnya, perkembangan ilmu akuntansi 
mulai menjamah kea rah masalah sosial dan lingkungan. Committee on Accounting for Social 
Performance American Accounting Association (1997: 56) misalnya, yang merumuskan posisi 
akuntansi sosial dalam pendidikan akuntansi. Komite ini merumuskan cakupan akuntansi sosial 
sebagai berikut: 1) accounting for and evaluating the impact of corporate social responsibility 
programs; 2) human resource accounting; 3) measurement of selected social costs; 4) measuring 
the full impact of an entity on society; 5) social reporting (reporting results of item 1-4); dan 6) 
accounting for public (governmental) programs. 

Secara sederhana, konsep akuntansi sosial berusaha untuk melibatkan akuntansi kedalam 
proses pengkomunikasian informasi mengenai dampak dari suatu entitas dan aktivitasnya terhadap 
masyarakat, sedangkan akuntansi lingkungan adalah tentang pengkomunikasian informasi 
mengenai dampak dari suatu entitas terhadap aktivitas lingkungannya (Lihat Estes, 1976; Gray, 
Owen, dan Adam, 1996). Artinya, ASL mempunyai tugas untuk mengevaluasi dampak dari 
program pertanggungjawaban sosial perusahaan, melakukan pengukuran terhadap biaya-biaya 
sosial yang dipilih, mengukur dampak dari keberadaan suatu entitas terhadap masyarakat, dan 
membuat laporan sosial yang berkaitan dengan dampak-dampak sosial.  

Dalam kaitan evaluasi atas tanggungjawab sosial tersebut, Committee on Accounting for 
Social Performance American Accounting Association (1975: 47) mendefinisikan tujuan akuntansi 
untuk kinerja sosial dan lingkungan perusahaan sebagai berikut: 

“An objective of accounting for corporate social performance is to help determine whether 
an individual firm’s strategies and practise which directly affect the relative resource and 
power status of individual, communities, social segments, and generations are consistent 
with generally accepted social priorities on the one hand and individuals’ legitimate 
aspirations on the other.” 

Reduksi data dan 
Kategorisasi Data 

Data Diperoleh Melalui 
Berbagai sumber 

Alat Analisis: 
1. Ketuhanan 
2. Kemanusiaan 
3. Persatuan 
4. Kerakyatan 
5. Keadilan 

Konsep Akuntansi Sosial dan 
Lingkungan Bernuansa 

Pancasila (ASLBP) 
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Pencantuman nilai lingkungan dan sosial dalam kebijakan perusahaan sekaligus sebagai 
indikator kunci kinerja menurut Raar (2004) dalam Firdaus (2016b) akan dapat meningkatkan 
reputasi perusahaan dan menciptakan kesejahteraan bagi para stakeholder. Nilai-nilai sosial dan 
aktivitas-aktivitas yang dimaksud, pada awalnya diintegrasikan dengan sumber daya keuangan 
melalui perencanaan strategik. Hal ini sangat diperlukan perusahaan mengingat perusahaan 
pastinya memiliki sasaran ekonomi jangka panjang dan jangka pendek sebagai ukuran kinerja. 
Dengan demikian, urgensi memahami ASL secara holistik-ekologis perlulah diperhatikan. Hal ini 
senada dengan Firdaus (2016b) yang menyebutkan bahwa telah banyak sebagian masyarakat yang 
meyakini bahwa dengan ASL akan terjadi peningkatan dalam pengungkapan keuangan, non 
keuangan, kuantitatif, dan kualitatif menyangkut praktek ketenagakerjaan, dampak lingkungan, 
keamanan produk, energi yang digunakan, dan hubungan komunitas (Lihat juga Mathews, 1993: 
10; dan GRI, 2000: 28-31). 

Hal ini yang kemudian membuat ASL muncul dipermukaan sebagai hasil kombinasi antara 
ilmu akuntansi dengan diskursus, praktek dan bentuk institusional lainnya (Hopwood, 1992; Owen, 
1992; Gray, 1992; dan Henderson, 1994), sehingga perlu melibatkan penggiat ilmu lintas teori. 
Apalagi mengingat ASL akan mempertimbangkan kalkulasi biaya dan manfaat sosial dan 
lingkungan yang notabenenya tidak dapat dikuantifikasikan dalam bentuk nilai uang. Hal ini 
senada dengan pendapat Andrew (2000) dalam Firdaus (2016b) yang menyebutkan bahwa 
akuntansi lingkungan secara spesifik akan berkaitan dengan etika lingkungan, realisasi diri, dan 
pemeliharaan lingkungan. 

 
Dehumanisasi Akuntansi: ASL dalam Panggung Retorika dan Narsisme Bahasa 

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Belkaoui (2000) akuntansi dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk menyajikan informasi mengenai perusahaan menggunakan bahasa keuangan. Bahasa 
keuangan inilah yang kemudian akan digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan suatu pesan 
kepada para stakeholder (Kamayanti dan Atmadja, 2011). Bahasa keuangan itu sendiri 
terintepretasi melalui simbol-simbol tertentu yang dituangkan dalam bentuk elemen laporan 
keuangan, foto/gambar, tabel, grafik, dan teks naratif tertentu.  

Lebih jauh, bahasa keuangan tadi akan bernilai/bermakna berbeda jika selama proses 
pengungkapannya dilakukan oleh seseorang yang memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda 
(sarat akan nilai). Misalnya, bahasa keuangan yang disusun oleh orang yang berjiwa spritualis, 
setiap kata yang diungkapkannya akan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk taat kepada 
Tuhannya. Hal ini tentu berbeda jika bahasa keuangan disusun oleh orang yang berkarakter 
kapitalistik, memungkinkan bahasa keuangan yang digunakan akan mengarah pada proses 
pencitraan atau upaya peningkatan reputasi perusahaan. Perilaku seperti ini kemudian disebut 
dengan narsisme dalam bahasa.  

Menurut pendapat Chatterjee dan Hambrick (2006), dapat disimpulkan bahwa narsisme 
biasanya bercirikan empat bentuk yakni: 1) berkaitan tentang upaya peningkatan harga diri; 2) 
peningkatan bias diri; 3) intensitas afektif; dan 4) penggunaan kata ganti personal saat berbicara 
(Lihat juga Campbell, et al., 2004). Chatterjee dan Hambrick (2006) meyakini bahwa narsisme 
akan membuat pelakunya menjadi fokus bahkan hingga terlena pada kekuasaan dan pengaruhnya. 
Di lain pihak, narsisme juga akan membuat seseorang menjadi semakin professional sehingga ia 
akan berusaha dengan penuh keyakinan untuk memperoleh image yang lebih baik (Lihat Raskin, 
Novacek, dan Hogan, 1991; David, 2002; Budiani, 2011).  

Di dalam negeri, penelitian mengenai narsisme bahasa dalam dunia akuntansi sebenarnya 
telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Zainuddin dan Abdullah (2015) dan Rahayu 
dan Sawarjuwono (2015). Melalui penelitian mereka dapat disimpulkan bahwa narsisme dapat 
dilakukan melalui struktur dan penulisan kalimat (semiotik) dalam sustainability report yang 
secara aktif akan membentuk citra positif perusahaan dalam meyakinkan para stakeholder bahwa 
perusahaan tersebut telah menjalankan aktivitas sosialnya dengan penuh rasa tanggungjawab. 
Menindaklanjuti hal tersebut, sekiranya para stakeholder pun haruslah berhati-hati dalam 
memahami setiap makna dari bahasa keuangan tersebut.  

Mirisnya lagi, ASL secara landasan filosofis dan empiris disinyalir memang diciptakan 
untuk menjadi bagian dari sustainable report (Darwis, 2007). Artinya, secara tersirat, 
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memungkinkan teori hingga praktik ASL sarat akan nilai retorika dan narsisme bahasa. Maka 
daripada itu, perlu ada wawasan baru untuk merekonstruksi ASL agar terjadi harmonisasi dan 
humanisasi dalam proses penciptaan akuntansi agar tataran filosofis, teoritis, hingga praktisnya 
mampu berwawasan holistik-ekologis, misalnya melalui persepektif Pancasila. Upaya rekonstruksi 
ASL menggunakan perspektif Pancasila kemudian melahirkan ASLBP.  

Urgensi Memahami Kabar Akuntansi Indonesia: Dahulu, Kini, dan Esok 
Dengan meminjam pendapat Suwardjono (2008) dapat diketahui bahwa akuntansi yang 

dipraktekan dalam suatu wilayah negara sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah, akan 
tetapi sengaja dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Akibatnya, ruh dari 
akuntansi pun akan selalu senada dengan realitas sosial dimana akuntansi itu dipraktikkan (Lihat 
Morgan, 1988; Dilliard, 1991; dan Triyuwono, 2012). Melihat hal itu, tidak heran kemudian bila 
struktur dan praktik akuntansi akan berbeda antar negara. 

Fenomena ini dapat dicontohkan dengan keadaan sistem akuntansi ke-Indonesia-an sebelum 
masa penjajahan, dimana pada saat itu kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia telah 
menggunakan sistem akuntansi yang bernuansa keagamaan (Lihat Sukoharsono dan Gaffikin 
1993a, 1993b; Sukoharsono dan Quidsi, 2008; Poesponegoro dan Djoened, 2008; Budiasih, 2012; 
Budiasih dan Sukoharsono, 2012; Delano, 2012) serta bersandar pada kearifan budaya lokal 
(Sitorus, 2015). Namun, sistem akuntansi ke-Indonesia-an tersebut termaginalisasi akibat adanya 
masa penjajahan melalui berbagai aturan dan pemaksaan (Lihat Sukoharsono, 1995; dan Sitorus, 
2015). Alhasil, sistem akuntansi ke-Indonesi-an saat ini berpegang teguh pada unsur maskulinitas 
sebagai produk kapitalisme yang berpotret pada nilai egoistik, materialistik, dan hedonistik (Lihat 
Syafe’ie, 2000:43; dan Achsin, 2006:47).  

Kabar baiknya, upaya rekonstruksi sebagai bentuk penolakan kapitalisme terhadap akuntansi 
terus membumi. Adalah sesuatu yang wajar jika kemudian disiplin ilmu akuntansi semakin 
mengalami perkembangan makna dan ruang lingkup. Hingga saat ini, telah banyak bermunculan 
beberapa peneliti yang tidak hanya memahami akuntansi sebagai teknik pencatatan dalam konteks 
keuangan dan angka-angka saja, tetapi sudah menyangkut aspek sosial, lingkungan, dan politik. 
Sukoharsono (1995) misalnya, yang mana telah memahami akuntansi tidak hanya sebagai 
mekanisme teknis dalam mencatat transaksi saja, akan tetapi sebagai suatu proses yang 
menghubungkan pemikiran dan nilai-nilai keuangan untuk perluasan praktek-praktek sosial. Selain 
itu, Sukoharsono (1995) juga mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara akuntansi dengan 
lingkungan, sosial, politik, dan kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya pada era pemerintahan 
colonial 

Upaya menentang akuntansi dalam bingkai kapitalisme juga dilakukan oleh Triyuwono 
(2006, 2007, dan 2012). Beliau membingkai akuntansi melalui nilai-nilai syariah sebagai daya 
upaya mewujudkan akuntansi yang akan membuat manusia kembali dekat dengan Tuhannya. 
Merelevansikan Tuhan dengan ilmu akuntansi sebenarnya telah dilakukan oleh Luca Paciol dengan 
memberanikan diri menambahkan kalimat in The Name of God sebagai pembuka pada laporan 
keuangan, sebagai bentuk kepatuhannya terhadap Tuhan (Kamayanti, 2012).  

Hingga saat ini, upaya merekonstruksi akuntansi juga telah dilakukan dengan memasukkan 
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara ke dalam akuntansi. Hal ini bisa saja 
dilakukan, mengingat Pancasila telah mampu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dikarenakan 
telah memenuhi syarat postulat ontologi, epistemologi, hingga aksiologi serta telah memiliki empat 
tiang penyangga ilmu pengetahuan yaitu objek, metode, sistematika dan argumentasi (Lihat Ardi, 
2012; dan Mardiana, 2016). Berikut adalah beberapa peneliti yang berhasil memanifestasikan 
Pancasila kedalam bingkai akuntansi: Salampessy (2011), Parikesit (2012), Ekasari (2012), 
Ludigdo dan Kamayanti (2012), Husain (2014), dan Sitorus (2015). 

Belajar dari penelitian Sitorus (2015), melalui dekonstruksi paradigma Pancasila ke dalam 
akuntansi diyakini mampu membuat akuntansi untuk kembali peduli dan bertanggung jawab 
kepada Tuhan melalui pemanusiaan manusia, semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, 
serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan. 
Kemudian, melalui penelitian Parikesit (2012) dapat diilhami bahwa seyogyanya proses 
memperoleh laba haruslah berlandaskan keTuhanan dan kemanusiaan, dioperasionalkan 
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berdasarkan nilai kesatuan, diproses dengan kebebasan yang bertanggungjawab, dan 
didistribusikan atas asas keadilan sosial. Tidak hanya itu, hasil rekonstruksi konsep kepemilikan 
dalam perspektif Pancasila yang dilakukan oleh Salampessy (2011) menyadarkan kita bahwa hak 
milik tunggal dan mutlak adalah milik Tuhan, sedangkan hak milik manusia atas suatu objek harus 
berfungsi secara terintegrasi, difungsikan dengan semangat kekeluargaan, dan menjamin 
terwujudnya kesejahteraan secara bersama. 

Di bidang pendidikan akuntansi, Pancasila juga mulai diusahakan untuk dilahirkan kembali. 
Penelitian Husain (2014) misalnya, yang mengharuskan seorang dosen ataupun guru akuntansi 
untuk senantiasa menerapkan, menanamkan dan mengembalikan keeksistensian Pancasila pada 
dirinya dan kepada mahasiswanya, dikarenakan Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian 
bangsa Indonesia. Kemudian, Ekasari (2012) mengemukakan bahwa proses internalisasi nilai-nilai 
Pancasila ke dalam akuntansi dapat dilakukan melalui pendidikan akuntansi. Alhasil, nilai-nilai 
Pancasila dapat digali dalam materi akuntansi yang diajarkan, sehingga dapat diwujudkan lulusan 
yang ahli di bidang akuntansi dan berkarakter Pancasila. 

Contoh hasil penelitian berikutnya, yang merefleksikan Pancasila ke dalam bingkai Pancasila 
adalah dari penelitian Ludigdo dan Kamayanti (2012). Melalui penelitiannya, Ludigdo dan 
Kamayanti (2012) menyebutkan bahwa sebagian perilaku akuntan telah menjadi tidak etis jika 
ditelaah dari perspektif budaya karena kode etik akuntan diadopsi dari negara barat yaitu organisasi 
International Federation of Accountants. Hal ini digambarkan Ludigdo (2012) dimana Indonesia 
yang dikenal kaya akan budayanya harus kembali terikat oleh produk negara barat yang membawa 
nilai “asing” dan membuat Indonesia kehilangan “ruh” Pancasila di seluruh filosofi, konsep, teori, 
praktik, serta outcome profesionalitas akuntannya sebagai akibat pengadopsian kode etik tersebut. 
Maka daripada itu, Ludigdo dan Kamayanti (2012) berpendapat bahwa perlu adanya upaya 
merefleksikan Pancasila kedalam kode etik akuntan, untuk memarginalkan etika imperialisme yang 
mungkin telah merasuki jiwa bangsa Indonesia. 
ASLBP: Cikal Bakal Terwujudnya Praktik Akuntansi Pancasila 

Melihat telah adanya semangat berpancasila dalam rahim akuntansi pada poin sebelumnya, 
sangatlah penting kemudian untuk terus melanjutkan dan menjaga keeksistensiannya. Melalui 
penelitian ini, peneliti akan turut serta dalam mengaksikan wacana akuntansi ke-Indonesia-
an/akuntansi Pancasila berwawasan holistik-ekologis melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila 
kedalam ASL. Proses internalisasi inilah yang kemudian akan menghasilkan ASLBP yaitu ilmu 
akuntansi yang akan membuat penggunanya bertanggungjawab kepada Tuhan, memanusiakan 
manusia, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian, ASLBP adalah cikal bakal proses 
terwujudnya praktik akuntansi Pancasila. Adapun, proses terbentuknya praktik akuntansi Pancasila 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

Jika dilihat pada Gambar 2, praktik akuntansi Pancasila lahir dilatarbelakangi oleh ciri khas 
masyarakat Indonesia yang dikenal humanis. Hal ini dikarenakan praktik akuntansi yang 
berkembang pada suatu negara adalah cerminan dari ciri khas bangsanya (Triyuwono, 2012). 
Artinya, jika suatu negara memiliki budaya kapitalistik, maka praktik dari akuntansinya juga sarat 
akan nilai-nilai kapitalistik. Maka daripada itu, adalah sesuatu yang wajar jika akuntansi modern 
yang dibangun oleh bangsa barat tidak bisa sepenuhnya diterapkan oleh bangsa timur seperti 
Indonesia, mengingat budaya bangsa barat dan bangsa timur saling berkesinambungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Diolah sendiri melalui pengadopsian dari ide Harahap (2013) 
Gambar 2. Proses Terjadinya Praktek Akuntansi Berfalsafah Pancasila 
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Selanjutnya, kata humanis sebagai ciri kepribadian bangsa inilah yang kemudian menjadi 

modal untuk ditransformasikan kedalam bentuk sila-sila Pancasila. Hal ini diungkapkan Soekarno 
(1964a, 1964b, 2002) dimana konsep Pancasila yang ia rumuskan pada waktu itu sebenarnya 
terinspirasi dari humanisnya hubungan di kalangan masyarakat Indonesia kala itu. Akhirnya 
Pancasila pun mendarah daging dan dilhami sebagai ideologi negara. Lambat laun, Pancasila pun 
mulai menunjukkan taringnya sehingga ia menjadi sumber dari segala sumber hukum, pandangan 
hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, hingga paradigma kehidupan dibidang 
pembangunan, IPTEK, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, pengembangan 
kehidupan beragama, hingga ekonomi (Firdaus, 2016b).  

Pada bidang ekonomi ini, bisa dianggap sebagai proses yang paling krusial untuk 
menghadirkan praktik akuntansi Pancasila. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi diyakini secara 
langsung dapat mempengaruhi warna dan bentuk dari teori akuntansi yang akan digunakan. 
Disadari atau tidak, hingga saat ini sistem ekonomi kapitalis telah mampu menciptakan teori 
akuntansi positif yang dianggap selalu benar. Teori akuntansi positif kemudian berkembang dan 
melahirkan akuntansi modern yang bercirikan reduksionis, mekanis, linier, dikhtomis, dan 
materialistic (Subyantoro dan Triyuwono, 2004; dan Triyuwono, 2012). Padahal, berdasarkan 
Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), akuntansi haruslah bebas nilai, netral, dan bebas dari 
kepentingan apapun. Hal ini tentu akan berbeda jika sistem ekonomi yang digunakan dilandasi oleh 
nilai-nilai Pancasila yang kemudian melahirkan teori akuntansi Pancasila. Dengan teori akuntansi 
Pancasila tentunya akan membawa akuntansi menuju nilai-nilai yang bersifat spritualitas, humanis, 
ekologis, altruistik, dan public.  

Hadirnya teori akuntansi Pancasila yang membawa nilai-nilai Pancasila terutama spritualis, 
humanis, dan ekologis akan memberikan ruang bagi ilmu akuntansi untuk terus berkembang dan 
berwawasan holistik. Walaupun teori akuntansi positif telah melahirkan beberapa jenis akuntansi 
khususnya ASL, teori akutansi Pancasila berusaha untuk merekonstruksi jenis-jenis sistem 
akuntansi yang dihasilkan oleh teori akuntansi positif yang sekiranya tidak relevan dengan nilai-
nilai Pancasila. Maka daripada itu, perbedaan ASL versi teori akuntansi postif dengan versi teori 
akuntansi Pancasila (ASLBP) akan terletak pada tataran filosofis, konsep, teori, bahkan hingga 
praktiknya (praktik akuntansi Pancasila). 

 
Rehumansasi Akuntansi: Merenda Rajut Oase ASLBP 

Satu dekade terakhir, berita mengenai perusahaan harus memiliki konsep sustainable 
development dalam melakukan aktifitasnya terus digaungkan. Di Indonesia, upaya penegakan 
konsep ini dapat dilihat di Kepmen BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 dan UU No. 40 pada bab V 
pasal 74. Melalui kedua peraturan ini, setidaknya ada beberapa aspek yang harus dicapai oleh 
perusahaan dalam penerapan konsep tersebut diantaranya adalah kesejahteraan ekonomi, sosial, 
dan pelestarian serta peremajaan lingkungan hidup. Artinya, keberhasilan konsep ini akan dapat 
diidentifikasi melalui dua aspek yakni ecological sustainability dan human sustainability. Dengan 
tercapainya sustainability berarti generasi mendatang minimal mendapatkan kesempatan yang 
sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Konsep sustainable development juga mendorong perusahaan untuk tidak lagi hanya fokus 
pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line yaitu profitoriented, tetapi perusahaan 
berpijak pada triple bottom line yaitu profit, people, dan planet. Konsep triple bottom line 
dipelopori oleh Elkington (1997). Konsep profit menurut Elkington (1997) tidak hanya sekedar 
keuntungan, tetapi profit disini berusaha untuk menciptakan fair trade dan ethical trade dalam 
berbisnis. Selanjutnya konsep planet Elkington (1997) berbicara tentang bagamaimana cara 
mengelola dengan baik penggunaan energi terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharuhi. Misalnya, mengurangi hasil limbah produksi dan mengolahnya kembali agar lebih 
aman. Hingga saat ini, upaya mengurangi emisi CO2 ataupun pemakaian energi, merupakan 
praktik yang paling sering dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan konsep people menurutnya 
menekankan pada pentingnya praktek bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan 
tenaga kerja. Misalnya melindungi kepentingan tenaga kerja dengan menentang aktivitas yang 
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memperkejakan anak dibawah umur, melakukan pembayaran upah dengan wajar, pemberian 
asuransi, dll dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman.  

Di bidang akuntansi, ASL sendiri hadir dalam membantu perusahaan menjawab pertanyaan 
kekinian mengenai penerapan sustainable development. Buktinya, Sukuharsono (2010) telah 
berhasil mengurutkan fase perkembangan ASL dimulai dari fase satu oleh Howard Bowen pada 
tahun 1953 hingga fase kesepuluh oleh Fakultas Ekonomi Brawijaya yang berhasil menciptakan 
akuntansi Sosio Spiritualitas pada tahun 2008. 

 
 

Gambar 3. Proses Terjadinya Praktek Akuntansi Berfalsafah Pancasila 
Sumber: Sukoharsono (2012) 
 

Keberhasilan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam menciptakan sosio spritualis 
akuntansi menjadi motivasi peneliti untuk merekonstruksi ASL dalam perspektif Pancasila agar 
pengaruh ASL dalam mewujudkan konsep sustainable development terus berkembang. Merefleksi 
Pancasila dalam bingkai ASL nantinya akan dimulai dengan menciptakan pemaknaan ulang bagi 
ASL (definisi dari ASLBP) serta mendeskripsikan manfaatnya, mengusulkan konsep Pancasila 
Bottom Line (selanjutnya disingkat PBL), dan memberikan gambaran mengenai outline elemen-
elemen laporan ASLBP. 

 
Re-definisi ASL dalam Bingkai Pancasila: Lahirnya ASLBP 

Bisa dikatakan, tujuan awal peneliti melakukan rekonstruksi ASL menjadi ASLBP agar 
dapat menyadarkan setiap entitas untuk tidak hanya fokus pada self-interest dengan melihat unsur 
materialitas saja (mencari keuntungan sebesar-besarnya), tetapi juga melihat unsur-unsur non 
materi seperti spritualitas, humanis, dan ekologis. Harapannya, dengan ASLBP akan membantu 
setiap entitas untuk bertanggungjawab kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan atas segala aktifitas 
yang telah dilakukan. Kemudian, proses rekonstruksi ASL menjadi ASLBP adalah melakukan 
proses pendefinisian ulang makna ASL dalam perspektif Pancasila.  

Melalui sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, pemakaan ulang kata ASL akan 
membuat ASL menjadi ilmu akuntansi yang menitik beratkan Tuhan sebagai pemilik tunggal dan 
mutlak atas seluruh isi alam semesta tanpa terkecuali. Artinya, ASL dapat dianggap sebagai salah 
satu bentuk ilmu akuntansi yang akan mengantarkan kembali manusia kepada Tuhannya. Hal ini 
tentunya akan mendorong entitas untuk sadar atas apa yang telah ia lakukan yang mungkin 
menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun yang menimbulkan perilaku diskrimatif antar sesama 
manusia. Setelah sadar, memungkinkan ia untuk mengungkapkan kesalahannya dan berusaha untuk 
memperbaiki atas apa yang telah terjadi. Hal ini dapat diinterpretasikan dengan mengungkap 
kerusakan lingkungan yang terjadi dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut sesuai 
dengan porsinya dalam bentuk nilai uang. 
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Sila kedua yaitu berkemanusian yang adil dan beradab menjadikan ASL menjadi bahan 
pembelajaran kepada entitas tentang bagaimana cara melestarikan semangat memanusiakan 
manusia. Artinya, perusahaan jangan sampai menjadi ‘monster’ bagi manusia sebagai penciptanya, 
apalagi hingga saat ini telah banyak beberapa perusahaan menjadi malapetaka bagi kemanusiaan. 
Secara implisit (moral), ASL akan mengajarkan para pelaku usaha untuk kembali ingat bahwa 
terdapat kontrak sosial antara bisnis dengan masyarakat, sedangkan perusahaan yang mereka 
bangun adalah bagian dari bentuk komunitas sosial (Darwis, 2007). Maka daripada itu, para pelaku 
usaha wajib membangun social capital untuk memperoleh legitimasi sosial atau dukungan 
masyarakat dalam berbagai bentuk. Secara sederhana social capital ini dapat dibangun dengan 
upaya menerapkan CSR, dimana upaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk 
mengembalikan manusia kepada fitrahnya. 

Persatuan Indonesia sebagai bunyi dari sila ketiga, memberikan makna bahwa ASL haruslah 
menjadi sistem yang mampu memperbaiki hubungan antara entitas dengan manusia lainnya. 
Perbaikan hubungan ini dapat terjalin dimana perusahaan berupaya menciptakan sustainability 
development yaitu survival sumber daya alam sedangkan masyaraakat menjadi pengawas atau 
bahkan terlibat langsung dalam memberikan dukungan dalam hal tersebut.  

Selanjutnya, melalui sila keempat, ASL dapat diartikan sebagai sebuah metode yang dapat 
meningkatkan derajat manusia melalui semangat kekeluargaan.  Semangat kekeluargaan ini 
bersandar pada kata ‘kerakyatan’ pada sila keempat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 
perilaku pelaku bisnis yang ‘hikmat kebijaksanaan’ dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk 
mengabdi, bekarya, dan berdidikasi tinggi untuk negeri (lingkungannya). Alhasil, melalui sila 
keempat ini para perilaku bisnis tidak akan memiliki mindset untuk “mencari laba sebesar-besarnya 
dengan pengorbanan sekecil-kecilnya”, tetapi yang ada adalah “bekorban untuk negara sebesar-
besarnya dengan harapan dibalas sekecil-kecilnya”.  

Terakhir adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sila 
kelima, ASL akan menggiring entitas untuk memahami kembali sifat cinta dan kasih dalam “diri 
sistem akuntansi.” Perusahaan yang dulunya melakukan kegiatan operasi didasari oleh “kuantitas 
laba” kini berlomba-lomba untuk menebar cinta dan kasih kepada masyarakat dalam bentuk 
apapun. Kemudian, sebagi bentuk nyata pengaplikasian kata “keadilan” pada sila kelima ini adalah 
ASL tetap memberikan jaminan kepada investor berupa keuntungan sebagai perangsang agar 
mereka tetap bersedia mendanai kegiatan perusahaan, namun pembagian keuntungan bagi para 
investor ini bersifat sekunder dari tujuan murni perusahaan, yakni melayani dan memberikan 
keuntunngan terhadap masyarakat secara umum dan berkeadilan. 

Tabel 1. Re-definisi Akuntansi Sosial dan Lingkungan dalam Bingkai Pancasila  
Sila Re-defini Akuntansi Sosial dan Lingkungan dalam bingkai Pancasila (ASLBP) 

I Konsep ASL yang BerkeTuhanan adalah ilmu akuntansi yang mengakui Tuhan sebagai pemilik hak tunggal 
dan bertanggungjawab kepada-Nya serta Makhluk-Nya. 

II Konsep ASL yang Berkemanusiaan adalah ilmu akuntansi yang siap menghantarkan manusia untuk mencintai 
antar sesama dan peduli terhadap lingkungannya. 

III Konsep ASL yang Bersatu adalah ilmu akuntansi yang akan menyatukan seluruh umat manusia untuk 
bersama-sama menciptakan sustainability development. 

IV Konsep ASL yang Berkerakyatan adalah ilmu akuntansi yang mampu meningkatkan derajat manusia melalui 
romansa kekeluargaan. 

V Konsep ASL yang Berkeadilan adalah ilmu akuntansi yang dapat menyediakan kepuasan jasmani dan rohani 
dalam diri manusia. 

Melalui tabel di atas dapat disimpulkan bahwa definisi ASL dalam persepektif Pancasila (ASLBP) 
adalah sebuah ilmu akuntansi yang berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Tuhannya dan 
menghantarkan manusia untuk peduli antar sesama makhluk-Nya guna bersama-sama menciptakan 
sustainability development dan meningkatkan derajat manusia sehingga tercapailah sebuah 
kepuasan jasmani dan rohani baginya. Kemudian manfaat dari ASL dalam perspektif Pancasila 
(ASLBP) ini adalah: 1) menjadi bingkai konseptual bagi perusahaan untuk bertanggungjawab 
kepada Tuhan, manusia, dan lingkungannya; 2) alat ukur keberlanjutan perusahaan berwawasan 
holistik sesuai dengan sila-sila Pancasila; 3) mengintegrasikan lingkungan dan sumberdaya alam 
kedalam kebijakan ekonomi; dan 4) meningkat rasa kepedulian antar sesama. 
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Pancasila Bottom Line: Jembatan Kedelai Mewujudkan ASLBP 
Perlu diketahui sebelumnya elemen-elemen ASL dalam bingkai Pancasila (ASLBP) lahir 

setelah adanya pemikiran peneliti mengenai usulan Pancasila Bottom Line (PBL). PBL dapat 
dipandang seperti konsep triple bottom line oleh Elkington (1997), namun letak perbedaannya 
secara spesifik adalah PBL diterjemahkan dalam bentuk sila-sila Pancasila, sehingga wawasannya 
terbilang lebih holistik dan lebih siap untuk menaungi unsur-unsur minoritas yaitu non keuangan. 
PBL juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang ingin memberikan ruang lebih serius kepada 
unsur-unsur non keuangan sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu akuntansi. Singkat kata, 
dengan PBL, kita dapat merekonstruksi ilmu akuntansi konvensional yang hanya fokus pada profit 
saja. Alhasil, PBL pun turut aktif dalam memberikan wawasan baru dan menawarkan dirinya untuk 
menjadi salah satu konsep ASLBP.  

Konsep pertama PBL adalah sila Ketuhanan. Dengan sila ini, PBL akan menjadi guidance 
bahwa tujuan utama perusahaan melakukan proses bisnis adalah untuk mencari ridho Tuhannya. 
Sila Ketuhanan adalah sila yang menjadi induk dari sila-sila berikutnya. Kedua, sila Kemanusiaan 
akan menjadikan perusahaan untuk terus eksis dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Ketiga, 
sila Persatuan berusaha mensinergikan perusahaan dan masyarakat untuk menjaga pelestarian 
lingkungan. Keempat, sila Kerakyatan menjadi bahan refleksi bagi para manajer perusahaan bahwa 
dalam pengambilan keputusan haruslah bijaksana. Kelima, sila Keadilan mengubah pola pikir 
perusahaan bahwa melakukan aktifitas sosial tidak diperlakukan sebagai beban atau biaya, tetapi 
adalah sebuah ibadah untuk menggapai kepuasan batiniah dan rohaniah yang tidak dapat diukur 
secara materi. 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Konsep Pancasila Bottom Line 

 
Apabila konsep PBL melalui kelima sila ini diterapkan dengan penuh rasa keikhalasan oleh 

setiap pelaku bisnis maka cepat atau lambat akan ada pengaruh positif yang akan mereka rasakan 
saat, sebelum, ataupun setelah proses kegiatan bisnis. Sederhanya hal ini dapat dianalogikan pada 
proses perusahaan dalam mengakui pendapatan, beban, dan laba. Secara umum, akuntansi 
konvensional bersifat kapitalistik yang mana menganggap pendapatan dan laba adalah sesuatu yang 
postif sedangkan beban adalah sesuatu yang negatif, sehingga membuat perusahaan berlomba-
lomba untuk berusaha meningkatkan nilai pendapatan serta laba dan menurunkan nilai beban 
dengan berbagai cara. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya proses pencemaran 
lingkungan, tindakan diskriminatif, dll. 

Tetapi bagi perusahaan yang telah menerapkan konsep PBL maka ia akan menganggap 
pendapatan, laba, bahkan beban adalah sesuatu yang postif dan merupakan pemberian dari Tuhan 
yang wajib disyukuri (didalam konsep ASLBP nantinya pendapatan dianggap sebagai amanah dari 
Tuhan, beban adalan pendistribusian rahmat, dan laba adalah rezeki). Beban dalam konsep PBL 
tetap bernilai postif (positive impacts), karena beban dianggap sebagai cara perusahaan untuk 
mendistribusikan kesejahteraan kepada lingkungannya (baik kepada antar sesama manusia/human 
balance sheet atau kepada makhluk lainnya/environmental balance sheet) yang mana merupakan 
perintah dari Tuhan. Melihat kenyataan tersebut, konsep PBL ini tentu akan sangat selaras dan 
menunjang keeksistensian konsep ASLBP yang mana ingin menjadikan manusia untuk memiliki 
sikap yang berkesadaran Tuhan. 
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Tabel 2. Penyelarasan Konsep PBL dengan ASLBP  
Nama-Nama Akun/Financial 

Balance Sheet (FBS) 
Human/Social Balance 

Sheet (HBS) 
Enviromental Balance 

Sheet (EBS) 
Amanah dari Tuhan Positive Outcomes Postive Outcomes 

Pendistribusian Rahmat Postive Impacts Postive Impacts 
Rezeki Social Benefit Enviromental Benefit 

 
Elemen-Elemen Laporan ASLBP: Mengembalikan Tuhan Kedalam Ilmu Akuntansi 

Jika dilhat dari hasil definisi ulang dan tujuan ASLBP, terlihat bahwa konsep ASLBP ini 
mencoba untuk mengantarkan manusia kembali kepada Tuhannya, menciptakan suasana kehidupan 
yang humanis antar sesama manusia, dan menumbuhkembangkan kepedulian terhadap lingkungan 
sebagai wujud khalifah yang good character dimuka bumi ini. Melihat urgensi konsep ASLBP 
perlu dianggap lebih serius, peneliti berpikiran bahwa ASLBP harus mempunyai sebuah laporan 
yang berfungsi untuk mengungkapkan seberapa jauh perusahaan telah menerapkan konsep ASLBP 
ini. Maka daripada itu, bentuk dari elemen laporan ASLBP pun tentu berbeda dengan laporan 
keuangan pada umumnya yaitu laporan L/R, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Pada ASLBP, 
elemen laporan keuangannya diberikan nama Laporan Pertanggungjawaban Kepada Tuhan, 
Manusia, dan Lingkungan. Laporan ini berfungsi untuk mengembalikan unsur non financial 
khususnya nilai-nilai keTuhanan kedalam ilmu akuntansi. 

Elemen laporan ASLBP ini nantinya akan diawali dengan kalimat yang bertuliskan “Dengan 
Menyebut Nama Tuhan Yang Maha Esa” yang mana merupakan hasil cerminan dari pemikiran 
Luca Pacioli (Kamayanti, 2012) dan Triyuwono (2012). Lebih detail kemudian, elemen laporan ini 
berisikan beberapa kalimat-kalimat komitmen, yang menggambarkan bahwa penyusunan hingga 
proses pengungkapan laporan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, dimana mengutamakan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, dan fairness sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan. Jumlah dari kalimat-kalimat komitmen ini terdiri atas 5 buah, yang mana 
tiap-tiap kalimat merupakan representasi dari sila Pancasila.  

Kalimat pertama yang berbunyi “kami mengakui mengakui bahwa Tuhan sebagai pemilik 
hak tunggal dan hak mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini” ingin menyampaikan 
bahwa Tuhan adalah pemilik sebenarnya dari semua sumber yang ada, karena Dia lah yang Maha 
Pencipta. Kalimat pertama ini merupakan hasil internalisasi dari sila pertama Pancasila. Kalimat 
pertama ini juga kembali mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah 
diberikan Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan kepada 
Tuhan, karena pada dasarnya kita akan kembali kepada-Nya. 

Kemudian kalimat kedua yaitu “kami mengakui bahwa manusia memiliki hak kepemilikan 
atas suatu objek menurut dasar Ketuhanan yang digunakan untuk proses “memanusiakan manusia” 
dan peduli antar sesama” ingin berpesan bahwa manusia memiliki hak guna atas suatu objek yang 
kemudian harus dijaga dan distribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Memanusiakan 
manusia dan peduli antar sesama adalah cerminan dari kata adil dan beradab pada sila kedua 
Pancasila yang menjadikan manusia memiliki good character. 

Selanjutnya, pesan utama dari kalimat “kami meyakini bahwa aktivitas yang kami lakukan 
semata-mata untuk meningkatkan tali persaudaraan tanpa mengindahkan faktor lingkungan” ialah 
sebelum melakukan usaha sebaiknya manusia telah meniatkan dalam hatinya bahwa yang akan ia 
lakukan dikemudian hari haruslah mampu menebar kebermanfaatan bagi manusia lainnya tanpa 
memandang perbedaan suku, gender, ras, ataupun bahasa dan makhluk lainnya. Menebar 
kebermanfaatan kepada makhluk lainnya juga perlu kita lakukan, seperti menjaga lingkungan. 
Ekosistem harus terus terjaga karena secara fitrahnya makhluk ciptaan Tuhan harus hidup secara 
berdampingan dan manusia tidak dapat hidup tanpa makhluk lainnya.  

Melalui Kalimat “kami bertanggungjawab pada setiap aktivitas yang kami lakukan guna 
mengangkat derajat manusia dengan semangat kekeluargaan” ingin berkomitmen bahwasanya 
setiap perbuatan yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada 
Tuhan, manusia, dan alam. Manusia yang notabenenya adalah seorang khalifah di muka bumi 
haruslah pandai dalam bersikap dan punya rasa tanggungjawab agar setiap tindakan yang ia 
lakukan selalu beromansa kekeluargaan yang secara langsung akan mengangkat derajatnya. 
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Terakhir yaitu kalimat “kami meyadari bahwa setiap aktivitas yang kami lakukan semata-
mata hanya untuk kembali kepada Tuhan dan dalam rangka ibadah guna memperoleh kepuasan 
jasmani dan rohaniah.”  Secara tersirat, kalimat ini ingin mengungkapkan bahwa segala sesuatu 
haruslah dilakukan karena Tuhan, sehingga apa yang telah dilakukan akan selalu bernuansa cinta 
dan kasih sebagaimana sifat Tuhan. Ketika sifat cinta dan kasih ini telah mencapai angka yang 
maksimal, kesejahteraan hidup dalam negara akan dirasakan sebagai bonus dan akan membuat 
manusia merasa puas secara rohaniah dan batiniah. Inilah yang kemudian disebut dengan makna 
dari kalimat “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Pada laporan ASLBP, kita juga bisa mengetahui berapa jumlah amanah yang telah dititipkan 
Tuhan, rahmat yang telah didistribusikan kepada makhluk-Nya, dan rezeki yang diperoleh dari 
Tuhan yang dikuantifikasikan dalam bentuk nilai uang. Pada bagian amanah yang dititipkan Tuhan, 
kita dapat mengisinya dengan barang-barang atau sesuatu yang telah kita miliki yang dapat 
menunjang kegiatan atau aktivitas selama proses berproduksi. Dalam hal ini peneliti hanya 
mencontohkan tujuh macam yakni: 1) barang-barang dan material yang diperoleh; 2) bangunan dan 
peralatan yang dibeli; barang dan fasilitas jasa yang digunakan; 4) tenaga kerja yang digunakan 
(gaji dan upah); 5) macam-macam kontribusi (donasi) yang diperoleh; 6) lahan yang digunakan; 
dan 7) energy yang digunakan. Selanjutnya, pada bagian pendistribusian amanah (kesejahteraan) 
kepada makhluk-Nya, peneliti mengusulkan terdapat delapan golongan yang harus menjadi 
perhatian utama, diantaranya adalah: 1) pemasok; 2) pemilik; 3) kreditor; 4). manajemen; 5). 
pegawai; 6). pemerintah; 7). pihak lain; dan 8) alam.  

Terakhir adalah rezeki yang diperoleh dari Tuhan. Peneliti mengusulkan bagian ini untuk 
diungkapkan dalam laporan ASLBP dikarenakan peneliti yakin ketika usaha yang kita lakukan 
memang secara ikhlas untuk mencari ridha Tuhan, maka hal-hal yang bersifat positif seperti rezeki 
akan datang dikemudian hari sebagai bentuk balasan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya. 
Rezeki yang peneliti contohkan pada laporan ASLBP terdiri atas lima poin, dimana dapat ditambah 
sesuai dengan persepektif masing-masing. Adapun lima poin yang dimaksud adalah: 1) 
berkembangnya ide untuk perbaikan berkelanjutan; 2) meningkatnya brand dan inovasi; 3) market 
share semakin luas; 4) pertumbuhan kepercayaan dan tali silahturahmi dengan pelanggan; 5) 
meningkatnya daya serap tumbuhan terhadap karbondioksida; dan 6) mendapatkan nafkah untuk 
proses kehidupan. 

Bentuk amanah, rezeki, dan kepada siapa pendistribusian rahmat dilakukan nantinya akan 
diklasifikasikan kedalam dua bentuk yakni human balance sheet (HBS) atau environmental 
balance sheet (EBS). Pengklasifikasian ini didasarkan pada perspektif peneliti dalam memandang 
kebermanfaatan dari wujud amanah, rezeki, dan kepada siapa pendistribusian rahmat tadi. Misalnya 
ketika berbicara amanah yang berupa lahan yang digunakan, maka sebenarnya kita akan berbicara 
tentang environmental balance sheet. Kehadiran HBS dan EBS ini menurut peneliti akan 
membantu para pengguna ASLBP untuk mengungkap berapa nilai bentuk amanah, rezeki, dan 
pendistribusian rahmat tadi. Biodiversity yang diklasifikasikan dalam bentuk EBS misalnya, dapat 
diukur dengan indikator yaitu seberapa besar lokasi atau ukuran lahan yang dimiliki, disewa, atau 
dikelola dalam rangka pengkayaan diversifikasi hayati habitat dan uraian mengenai dampak-
dampak utama terhadap diversifikasi hayati tersebut. 
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Tabel 3. Laporan Pertanggungjawaban Kepada Tuhan, Manusia, dan Alam 
Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Maha Esa 

Laporan Pertanggungjawaban Kepada Tuhan, Manusia, dan Alam 
Perusahaan X 

Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 20xx 
Maka dengan penuh rasa tanggungjawab kami sampaikan: 
1. Selama periode akuntansi dari 1 Januari hingga 31 Desember 20xx, kami telah menerima amanah 

yang dititipkan Tuhan berupa: 
• Barang-Barang dan material yang diperoleh 
• Bangunan dan Peralatan yang dibeli 
• Barang dan Fasilitas jasa yang digunakan 
• Macam-Macam Kontribusi (Donasi) 
• Biodiversity yang dimanfaatkan 
• Energi yang digunakan 

2. Selama periode akuntansi dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 20xx, kami telah 
mendistribusikan rahmat kepada Makhluk-Nya kepada: 
• Pemasok 
• Pemilik 
• Kreditor 
• Manajemen 
• Pegawai 
• Pemerintah 
• Pihak Lain 
• Alam 

3. Selama periode akuntansi dari 1 Januari hingga 31 Desember 20xx, kami telah memperoleh rezeki 
dari Tuhan berupa: 
• Berkembangnya ide untuk perbaikan berkelanjutan 
• Meningkatnya brand dan inovasi 
• Market share semakin luas 
• Meningkatnya kepercayaan dan tali silahturahmi dengan pelanggan  
• Meningkatnya daya serap tumbuhan terhadap karbondioksida 
• Mendapatkan nafkah proses kehidupan 

HBS EBS 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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√ 
 
 

 
√ 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Dewasa ini, konsep memandang akuntansi hanya pada tataran kapasitas teknis dan proses 

perhitungan tradisional mulai ditinggalkan. Hingga pada akhirnya, perkembangan ilmu akuntansi 
mulai menjamah ke arah masalah sosial dan lingkungan. Bahkan penerapan akuntansi di Indonesia 
sebelum masa penjajahan, diyakini telah membawa nilai-nilai spritualis dan humanis dikalangan 
masyarakat. Namun, sangat disayangkan akibat peraturan dan pemaksaan selama masa penjajahan, 
nilai spritualis dan humanis tadi termaginalkan dan tergantikan oleh nilai-nilai kapitalistik yang 
bersandar pada akuntansi modern  

Fenomena ini selanjutnya menggambarkan bahwa urgensi memahami proses pengembalian 
akuntansi berwawasan holistik adalah cerita awal dari upaya untuk merekonstruksi akuntansi 
modern tadi. Sedangkan, cerita berikutnya adalah bagaimana langkah konkret para penggiat 
akuntansi dalam mengembangkan ilmu akuntansi tersebut. Mengingat hal itu, melalui penelitian ini 
peneliti mencoba untuk menawarkan paradigma baru sebagai alat perekonstruksi ilmu akuntansi 
modern yakni melalui nilai-nilai Pancasila. Pemilihan Pancasila tersebut sebenarnya 
dilatarbelakangi oleh kemapanan struktur Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, 
hingga paradigma ilmu pengetahuan dikarenakan telah telah memenuhi syarat postulat ontologi, 
epistemologi, hingga aksiologi serta telah memiliki empat tiang penyangga ilmu pengetahuan yaitu 
objek, metode, sistematika dan argumentasi.  

Sebagai diskursus aktual guna melahirkan kembali akuntansi Pancasila yang berwawasan 
holistik tadi, melalui tulisan ini peneliti merefleksikan nilai-nilai Pancasila ke dalam bingkai ASL, 
sehingga terbentuklah ASLBP. Merefleksi Pancasila dalam bingkai ASL dimulai dengan 
menciptakan pemaknaan ulang bagi ASL (definisi dari ASLBP) serta mendeskripsikan manfaatnya, 
mengusulkan konsep Pancasila Bottom Line, dan memberikan gambaran mengenai outline elemen-
elemen laporan ASLBP. Hadirnya konsep ASLBP ini disinyalir akan memberikan harapan bahwa 
ilmu akuntansi sebenarnya mampu mengantarkan manusia kembali kepada Tuhannya, menciptakan 
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suasana kehidupan yang humanis antar sesama manusia, dan menumbuhkembangkan kepedulian 
terhadap lingkungan sebagai wujud khalifah yang good character dimuka bumi ini. 
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Abstract: The aim of this study is to observe the components of production cost, the costing method, and the 
problems occurred in determining the COGS of “BRKT Number Plate K56” produced by PT Rachmat 
Perdana Adhimetal. Research methods used in this study are library research and field research, in that the 
data is collected by conducting a direct interview and observation on PT Rachmat Perdana Adhimetal in 
Jakarta during February 2016. The results show that the components of production cost contain of direct cost 
of raw materials, direct labor costs, and actual and weighted overhead costs. PT Rachmat Perdana 
implements full costing to determine the COGS of “BRKT Number Plate K56” by taking into account all 
production related costs and by weighting the actual overhead costs from the number of strokes produced 
thoroughly in production process. 
 
Keywords: production costs, full costing, job order costing method 

	  
	  

PT. RACHMAT PERDANA ADHIMETAL (RPA) adalah sebuah perusahaan UMKM yang telah 
berdiri sejak tahun 1997 dan beralamat di Komplek PIK (Perkampungan Industri Kecil) Barak F.1 
RT 006 RW 010, Jakarta Timur. PT. RPA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri 
otomotif khususnya roda dua. Saat ini customer utamanya adalah PT Astra Honda Motor (AHM) 
yang memproduksi sepeda motor merk HONDA. Dalam kegiatan usaha seperti yang dilakukan 
oleh RPA secara umum dapat di katakan merupakan industry metal stamping, dies, jig & fixture:  
1. Metal Stamping Part yaitu pembuatan komponen otomotif dan industri lainnya yang 
berhubungan dengan besi, baja. 

2. Dies yaitu cetakan untuk pembuatan komponen (part). 
3. Jig yaitu alat bantu dalam memastikan bahwa komponen (part) tersebut telah sesuai dengan 

spesifikasi yang diterapkan. 
4. Fixture yaitu alat bantu dalam melakukan pengecekan kualitas komponen-komponen yang 
dibuat. 

PT. RPA menerima order dari PT. AHM secara langsung atau berasal dari tangan kedua 
melalui supplier PT. AHM. Jenis produk yang diorder sangat beragam antara lain “BRKT Number 
Plate K56”. Hingga saat ini cara menghitung Harga Pokok Produksi yang dilakukan oleh PT. RPA 
yaitu dengan menggunakan cara tradisional yaitu Harga Pokok Produksi ditentukan dari seluruh 
beban yang dikeluarkan dalam periode tersebut.  Mengingat jenis part yang diproduksi sangat 
banyak macamnya maka penafsiran perhitungan Harga Pokok Produksi untuk tiap jenis part sangat 
diperlukan agar tidak mengakibatkan kesalahan tafsir yang berakibat pada kerugian perusahaan. 
Perusahaan memproduksi barang berdasarkan pesanan pelanggan dan barangnyapun beragam, 
sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan dalam perhitungan Harga Pokok Produksi jika masih 
menggunakan metode tradisional. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai 
perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan metode  Job Order Costing. Akan tetapi 
penulis hanya melakukan penelitian pada pesanan atas produk “BRKT Number Plate K56”oleh PT. 
AHM pada bulan Februari 2016. 

Menurut Widilestariningtyas, dkk (2012:1) akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 
penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk dan jasa, dengan 
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Bustami, dkk (2013:4) mendefinisikan akuntansi 
biaya sebagai bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan 
pelaporan informasi biaya yang digunakan. Mulyadi (2012:5) mendefinisikan biaya sebagai 
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pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang 
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan Firmansyah, dkk (2015:1) 
mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, jumlah 
yang dikorbankan tersebut secara tidak langsung disebut harga pokok dan dicatat pada neraca 
sebagai aktiva. Dalam akuntansi istilah biaya dipertegas dengan membedakan pengertian biaya 
(cost) dan biaya sebagai beban (expenses). 

Menurut Badriyah, Hurriyah (2015:28) tujuan akuntansi biaya adalah sebagai: penentuan 
harga produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Sedangkan manfaat 
akuntansi biaya Menurut Huriyah Badriyah (2015:30) adalah sebagai: perencanaan dan 
pengendalian biaya, penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan 
tepat dan teliti, dan pengambilan keputusan manajemen. Bustami, Bastian dan Nurlela (2013:49) 
mendefinisikan Harga Pokok Produksi sebagai kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan 
baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk 
dalam proses awal dan dikurangi persediaan dalam proses akhir. Harga Pokok Produksi terikat 
pada periode waktu tertentu. Mulyadi (2010:75) menyatakan bahwasanya metode penentuan Harga 
Pokok Produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam Harga Pokok 
Produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam Harga Pokok Produksi, terdapat 
dua pendekatan yaitu full costing dan variabel costing. Full costing merupakan metode penentuan 
Harga Pokok Produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam Harga Pokok 
Produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
pabrik baik yang variabel maupun tetap. Variabel costing merupakan metode penentuan Harga 
Pokok Produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam 
Harga Pokok Produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 
overhead pabrik variabel. 

Firmansyah (2015:1) mendefinisikan Harga Pokok Pesanan sebagai cara perhitungan Harga 
Pokok Produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Menurut Bustami, dkk (2013:62) 
manfaat informasi Harga Pokok Pesanan yaitu untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya. 
Umumnya calon pelanggan selalu meminta estimasi biaya terlebih dahulu sebelum mereka 
memesan dan seringkali mereka memesan dan memberi pekerjaan kemudian membandingkan 
dengan pesaing. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat mengestimasi biaya secara akurat agar 
dapat bersaing dengan perusahaan lain dan menghasilkan laba yang optimal. Menurut Mulyadi 
(2012:5), manfaat informasi Harga Pokok Pesanan yaitu: 1) menentukan harga jual yang akan 
dibebankan kepada pemesan; 2) mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan; 3) 
memantau realisasi biaya produksi; 4) menghitung laba atau rugi tiap pesanan; 5) menentukan 
harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. 
 
METODE 

Dalam pembuatan penelitian ini penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan 
kajian penelitian yang bersumber dari: 
1. Studi Kepustakaan (Library Research): Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data maupun informasi yang berhubungan dengan penelitian, serta memperoleh orientasi yang 
lebih luas tentang topik yang dipilih dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu dengan 
mempelajari buku-buku, literatur, maupun sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah 
yang dibahas.  

2. Studi Lapangan (Field Research): Pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan 
mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan 
antara penulis dengan pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. 
Pihak yang dimaksud adalah manajer Produksi, manajer finance, supervisor enginering serta 
supervisor PPIC untuk menanyakan mengenai proses pembuatan part serta cara perhitungan 
Harga Pokok Produksi satuan, serta biaya yang dibebankan dalam Harga Pokok Produksi per 
satuan tersebut. 
b. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan dengan observasi secara langsung 
pada PT. Rachmat Perdana Adhimetal di Jakarta untuk bulan Februari 2016. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Engineering menetapkan proses produksi pada Produk “BRKT Number Plat K56” melalui 
beberapa proses, yaitu: 
1. Shearing: Proses pemotongan bahan baku yang berupa lembaran besar menjadi ukuran-ukuran 

yang lebih kecil, sehingga dapat masuk ke dies dan mesin yang akan digunakan. Proses ini 
menggunakan mesin khusus pemotong baja. 

2. Blank dan Drawing: Proses pemotongan menjadi bentuk tertentu sesuai dengan cetakan dan 
spesifikasi tertentu, tetapi masih datar. 

3. Piercing: Proses pembuatan lobang pada plat yang telah diblank/dipotong. 
4. Bending: Proses pembengkokan plat dengan sudut atau kemiringan tertentu sesuai dengan 

spesifikasi produk. 
5. Notching: Proses pemotongan bagian yang tidak diperlukan pada komponen tersebut tetapi 

tidak menyeluruh, biasanya berbentuk oval. 
6. Spot Welding: Proses penyambungan atau penggabungan dua komponen menjadi satu, dengan 

mesin khusus spot. 
7. Barel: Proses penghalusan pada tepi produk yang telah diproses dan masih kasar agar bagian 

tepi part tidak bergerigi. 
8. Platting: Proses pewarnaan logam dengan cairan kimia tertentu. Proses ini bertujuan agar 

produk yang terbuat dari baja tidak cepat berkarat. 
9. Packing: Proses pengemasan produk yang telah siap kirim. Pengemasan produk jadi sebagian 

besar menggunakan plastik bening berbagai ukuran. 
Serangkaian proses produksi diatas semuanya dikerjakan oleh bagian produksi, kecuali proses 
platting, yang dilakukan di luar perusahaan, yaitu kepada penyedia jasa platting atau disebut 
Subkon. 
 
Unsur biaya produksi “BRKT Number Plate K56” pada PT. RPA 

“BRKT Number Plate K56” merupakan  komponen yang digunakan untuk pemasangan 
plat nomor bagian depan pada jenis motor honda Sonic 150cc. Di bulan Februari 2016, PT. Astra 
Honda Motor (AHM) melakukan pesanan sebanyak 1.700 pcs dengan pengiriman sebanyak 100 
pcs per hari. 
Berikut jenis dan penggolongan biaya produksi: 
1. Biaya bahan baku  

Plat Baja, ukuran SAPH : 2,3 x 1219 x 2438 
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung untuk pekerjaan : 

a. Shering 
b. Blank + Piercing 
c. Bending 1 + Bending 2 
d. Spot Welding 

3. Biaya Overhead Pabrik 
a. Biaya Overhead Pabrik ( Dibebankan ) 
1) Biaya Proses   ( Biaya Variabel ) 
2) Biaya Subcon dan Platting ( Biaya Variabel ) 
3) Packing   ( Biaya Variabel ) 
4) Transport   ( Biaya Variabel ) 
5) Administasi   ( Biaya Variabel ) 
6) Ongkos Pembelian Part ( Biaya Variabel ) 
7) Biaya penyusutan mesin ( Biaya Tetap     ) 
b. Biaya Overhead Pabrik ( Sesungguhnya ) 
1) Biaya Bahan Bantu  ( Biaya Variabel ) 
2) Upah Tidak Langsung   ( Biaya Variabel ) 
3) BPJS Ketenagakerjaan    ( Biaya Variabel ) 
4) BPJS Kesehatan   ( Biaya Variabel ) 
5) Bensin, tol, parking,repair   ( Biaya Variabel ) 
6) Biaya repair, maintenance   ( Biaya Variabel ) 
7) Biaya telpon, listrik dan air ( Biaya Variabel ) 
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8) Biaya Asuransi   ( Biaya Tetap     ) 
9) Penyusutan Bangunan Pabrik    ( Biaya Tetap     ) 
10) Penyusutan Mesin dan Peralatan   ( Biaya Tetap     ) 
11) Penyusutan Kendaraan Pabrik   ( Biaya Tetap     ) 
12) Penyusutan Kendaraan Roda II ( Biaya Tetap     ) 

Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi “BRKT Number Plate K56” 
Dalam penentuan Harga Pokok Produksi, perusahaan menggunakan metode full costing. 

Karena proses produksinya berdasarkan pesanan (job order costing), berikut perhitungan Harga 
Pokok Produksi “BRKT Number Plate K56” yang berlaku pada PT. Rachmat Perdana Adhimetal: 
1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Bahan baku berupa plat baja yang berbentuk lembaran, dengan ukuran: SAPH : 2,3 x 1219 x 2438. 
Setiap lembar beratnya 53,6 kg dan dapat menghasilkan 273 pcs, sehingga setiap pcs part beratnya 
mencapai 2 ons atau 0,2 kg.  
Harga per 1 kg bahan baku  yaitu Rp. 6.950,-. Jadi untuk membuat 1.700 pcs perlu 1.700 pcs x 0,2 kg / 
pcs x Rp 6.950,-/kg = Rp  2.363.000,00 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 
Biaya tenaga kerja langsung dibebankan berdasarkan jam kerja langsung. Tarif tenaga kerja langsung 
telah ditetapkan sebesar Rp 5.382 per detik. Dalam pembuatan “BRKT Number Plate K56” 
membutuhkan sembilan proses pengerjaan yaitu : 
1. Shering (pemotongan material / bahan baku), 
2. Blank (Pencetakan),  
3. Bending 1 (Penekukan) 
4. Bending 2 (Penekukan) 
5. Piercing (Pelubangan) 
6. Spot Weld ( Penyatuan Weld )  
7. Spot Collar ( Penyatuan collar ) 
8. Spot Guide ( Penyatuan Guide ) 
9. Spot Patch ( Penyatuan patch ) 

Pengerjaan sembilan proses tersebut mempunyai jam kerja yang berbeda-beda sesuai dengan 
masing-masing prosesnya dengan diberikan lost time waktu maksimal sebesar 9% per proses 
produksi. Berikut perincian perhitungan biaya tenaga kerja langsung untuk 1.700 pcs: 
Tabel 1.  Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 1.700 pcs 

Keterangan Total 
Quantity 

Waktu per Pcs        
(9%) 

Tarif per 
Detik Jumlah 

Tk. Shering 1.700 Pcs 0,20 detik 5,382     1.829,88  
Tk. Blank 1.700 Pcs 1,60 detik 5,382   14.639,04  
Tk. Bending 1 1.700 Pcs 2,00 detik 5,382   18.298,80  
Tk. Bending 2 1.700 Pcs 2,00 detik 5,382   18.298,80  
Tk. Piercing 1.700 Pcs 1,60 detik 5,382   14.639,04  
Tk. Spot Weld 1.700 Pcs 8,80 detik 5,382   80.514,72  
Tk. Spot Collar 1.700 Pcs 8,80 detik 5,382   80.514,72  
Tk. Spot Guide 1.700 Pcs 4,40 detik 5,382   40.257,36  
Tk. Spot Patch 1.700 Pcs 4,40 detik 5,382   40.257,36  

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 309.249,72  
Sumber : PT Rachmat Perdana Adhimetal 
 
3. Biaya Overhead Pabrik (dibebankan) 
Dalam menentukan biaya overhead pabrik “BRKT Number Plate K56”, PT. Rachmat Perdana 
Adhimetal berdasarkan pada hasil negoisasi dengan PT. Astra Honda Motor. Hasil perhitungan 
biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk memproduksi sebayak 1.700 pcs adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 2 . Estimasi Biaya Overhead Pabrik dibebankan 

Unsur Biaya Estimasi Biaya 
Rincian Tarif  Jumlah  

Biaya Proses   Satuan     
Shering 340 detik  Rp 244.62   Rp         83,170.80  
Blank + Piercing 5440 detik  Rp 177.22   Rp        964,076.80  
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Bending 1 + Bending 2 6800 detik  Rp   69.32   Rp        471,376.00  
Spot Welding 44880 detik  Rp     6.29   Rp        282,384.96  

Total Biaya Proses        Rp     1,801,008.56  
Biaya Penyusutan Mesin         

Shering 1700 pcs  Rp   53.37   Rp         90,729.00  
Blank + Piercing 1700 pcs  Rp   44.33   Rp         75,361.00  
Bending 1 + Bending 2 1700 pcs  Rp     9.85   Rp         16,745.00  
Spot Welding 1700 pcs  Rp     7.39   Rp         12,563.00  

Total Biaya Penyusutan Mesin        Rp        195,398.00  
Bahan Bantu dan Platting         

Nut, Square  Weld  6 MM 3400 pcs  Rp   90.00   Rp        306,000.00  
Collar 3400 pcs  Rp 200.00   Rp        680,000.00  
Patch 1700 pcs  Rp 350.00   Rp        595,000.00  
Guide 1700 pcs  Rp 195.00   Rp        331,500.00  
Surf Treatment : General Coating 1700 pcs  Rp 650.00   Rp     1,105,000.00  

Total Bahan Bantu dan Platting        Rp     3,017,500.00  
Biaya Lain-lain         

Ongkos Pembelian Part        Rp        150,875.00  
Administasi        Rp        116,717.00  
Transport        Rp         68,000.00  
Packing        Rp        119,000.00  

Total Biaya Lain-Lain        Rp        454,592.00  
Sub Total BOP        Rp     5,468,498.56  

Sumber: PT Rachmat Perdana Adhimetal 
 
4. Biaya Overhead Pabrik (sesungguhnya) 
Biaya Overhead Pabrik yang dicatat oleh perusahaan yaitu actual cost. Biaya tersebut merupakan 
biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Biaya Overhead Pabrik yang dibebankan 
ke dalam biaya produksi antara lain : bahan bantu, upah tidak langsung, asuransi, bpjs 
ketenagakerjaan, bpjs kesehatan, biaya bensin, tol, parking and repair, biaya repair and 
maintenance, biaya telpon, listrik dan air, penyusutan bangunan pabrik, penyusutan mesin dan 
peralatan, penyusutan kendaraan pabrik, penyusutan kendaraan roda 2, dan jasa subkon. 
Macam biaya overhead pabrik yang tercantum di biaya produksi tersebut diperhitungkan 
berdasarkan jumlah stroke yang dihasilkan selama bulan Februari 2016. Stroke adalah hentakan 
mesin selama proses produksi yang dapat menghasilkan satu proses pembuatan part per sekali 
stroke. Untuk BRKT Number Plate K56 dibuat melalui sembilan proses tahapan atau bisa disebut 
dengan sembilan kali stroke. Proses tersebut meliputi shering, blank, bending 1, bending 2, 
piercing, spot weld, spot collar, spot guide, dan spot patch. Untuk mengetahui harga per stroke 
yang dibebankan ke dalam proses produksi “BRKT Number Plate K56”, perusahaan terlebih 
dahulu harus mengetahui rincian biaya overhead pabrik di bulan Februari 2016. Berikut adalah 
biaya overhead pabrik sesungguhnya bulan Februari 2016: 
 
Tabel 3 .  Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya Bulan Februari 2016 

No. Biaya Overhead Pabrik   Jumlah (Rp)  
1 Biaya Bahan Bantu        66,197,013.00  
2 Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung        91,669,437.00  
3 Biaya Asuransi        33,064,909.00  
4 BPJS Ketenagakerjaan        51,736,986.00  
5 BPJS Kesehatan        26,478,808.00  
6 Biaya bensin, tol, parking and repair        87,668,763.00  
7 Biaya repair and maintenance        67,260,229.00  
8 Biaya Telpon, Listrik dan air        95,144,005.00  
9 Penyusutan Bangunan Pabrik        92,830,665.00  

10 Penyusutan Mesin dan Peralatan II        68,156,005.00  
11 Penyusutan Kendaraan Pabrik        54,477,220.00  
12 Penyusutan Kendaraan Roda II          4,354,720.00  

 Sub Total      739,038,760.00  
Sumber : PT Rachmat Perdana Adhimetal 
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Untuk jasa subkon tidak diperhitungkan sesuai dengan jumlah stroke akan tetapi dihitung 
berdasarkan harga yang telah disepakati oleh pihak supplier dengan PT. Rachmat Perdana 
Adhimetal yaitu diperhitungakan per pcs part yang di subkon. Jasa subkon yang dipakai  untuk 
part “BRKT Number Plate K56” adalah jasa platting yaitu dengan supplier CV. Bertindo dengan 
harga subkon per pcs sebesar Rp 650,-. Diketahui pada bulan Februari 2016 mesin dapat 
menghasilkan sebanyak 3.854.158 stroke, sehingga untuk menghitung biaya per stroke dapat 
diperhitungkan dengan rumus: 
Biaya per stroke  = Biaya Overhead Pabrik 
      Jumlah stroke yang dihasilkan 
 
Berikut ini adalah perincian perhitungan biaya overhead pabrik untuk bulan Februari 2016 
sebanyak 1.700 pcs. 
Dari data komponen biaya yang disebutkan di atas maka dapat diringkas perhitungan Harga Pokok 
Produksi per unitnya sebagai berikut: 
Perhitungan atas dasar biaya overhead pabrik yang dibebankan/direncanakan: 
Biaya Bahan Baku  Rp  2.363.000,00 
Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp     309.250,00 
Biaya Overhead Pabrik   Rp  5.468.518,00 
  
Total Harga Pokok Produksi  Rp  8.140.768,00 
 
Maka Harga Pokok Produksi per pcs untuk part “BRKT Number Plate K56” direncanakan ialah 
sebagai berikut:  

Rp 8.140.768,00  
             Rp 4.788,66 / pcs 
     = Rp 1.700/pcs 
Laba per pcs = Rp.5.064 – Rp. 4.788,66 = Rp 275,34  
 
Perhitungan atas dasar biaya overhead pabrik yang sesungguhnya: 
Biaya Bahan Baku   Rp  2.363.000,00 
Biaya Tenaga Kerja Langsung  Rp     309.249,72 
Biaya Overhead Pabrik dan Subkon Rp  4.038.775,00  

Total Harga Pokok Produksi  Rp  6.711.024,72 
 
Maka Harga Pokok Produksi per unit untuk part  “BRKT Number Plate K56” ialah sebagai 
berikut:  
Rp 6.711.024,00  
Rp 3.947,66 / pcs. 
 
= Rp 1.700/pcs 
 
Dari hasil analisis Biaya Overhead Pabrik yang dibebankan dan Biaya Overhead Pabrik 
sesungguhnya dengan kapasitas stroke yang dihasilkan dibulan Februari 2016, terdapat selisih 
perhitungan BOP maka dapat menyebabkan adanya selisih varians sebesar: 
BOP dibebankan   : 5.468.135 
BOP Sesungguhnya  : (4.038.775) 
Over Applied   :  1.429.360 
 
Over Applied yang disebabkan karena terjadinya selisih perhitungan BOP maka dapat 
menyebabkan kenaikan laba yang dihasilkan oleh pihak perusahaan karena terjadi pengurangan 
biaya overhead pabrik yang sesungguhnya.  
Berikut pembuktiannya: 
Harga Jual    5.064 x 1.700 pcs  =  8.608.800 
Harga Pokok Produksi        8.140.749 
Over Applied      (1.429.724)  = 6.711.025  (-) 
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Laba        = 1.897.775 
 
Laba per pcs: 1.897.775 : 1.700 pcs = 1.116,34 
 
Maka perusahaan akan mengalami kenaikan laba per unit sebesar    
= 1.116,34 – 275,34  
= 841,00). 
 
Pencatatan / Penjurnalan Biaya Produksi 
Tabel 5. Jurnal Biaya Produksi 

 
Sumber : PT Rachmat Perdana Adhimetal 
 
Persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu dan hutang dicatat dalam neraca, sedangkan 
biaya-biaya yang ada dicatat dalam kartu Harga Pokok Produksi yang selanjutnya akan dimasukkan 
dalam laporan laba-rugi untuk menghitung laba selama satu periode. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Rachmat Perdana Adhimetal Jakarta 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Unsur-unsur biaya produksi yang berlaku di PT. Rachmat Perdana Adhimetal sesuai ketentuan 

yang berlaku umum yaitu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung 
serta biaya overhead pabrik baik yang dibebankan maupun yang sesungguhnya. 

2. Dengan menggunakan pencatatan Job Order Costing, ternyata hasil laba yang diperoleh lebih 
baik jika dibandingkan dengan pencatatan sebelumnya, dimana Harga Pokok Produksi telah 
diperhitungkan dengan biaya overhead sesungguhnya atas dasar stroke yang digunakan oleh 

 Debet  Kredit 
1 Pembelian Bahan Baku

Persediaan Bahan Baku             2,363,000 
      Utang Usaha             2,363,000 

2 Pemakaian Bahan Baku
BDP- Biaya Bahan Baku             2,363,000 
      Persediaan Bahan Baku             2,363,000 

3 Pencatatan BTKL
BDP- BTKL                309,250 
      Gaji dan Upah                309,250 

4 Pembelian Bahan Pembantu
Bahan Pembantu                262,854 
       Utang Usaha                262,854 

5 Pencatatan BOP Tetap
BDP-BOP             4,038,775 
       Bahan  Pembantu                262,854 
       BTK Tidak Langsung                363,834 
       Asuransi                131,274 
       BPJS Ketenagakerjaan                205,326 
       Biaya Kesehatan                105,111 
       Biaya Tol, Parking, Repair                348,075 
       Biaya Repair, meintenance                266,985 
       Biaya Telp, Listrik, Air                377,757 
       Peny. Bangunan Pabrik                368,577 
       Peny, Mesin , Peralatan II                270,504 
       Peny. Kendaraan Pabrik                216,189 
       Peny. Kendaraan Roda 2                  17,289 
       Biaya Subkon             1,105,000 

6 Pencatatan Produk Jadi
Persediaan Produk Jadi             6,711,025 
          BDP-Biaya bahan baku             2,363,000 
          BDP-BTKL                309,250 
          BDP-BOP             4,038,775 

16,047,904	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,047,904	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

No Jenis Transaksi dan jurnalnya
 BRKT Number Plate K56 (1.700) 
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masing-masing part. Metode Full Costing yang digunakan dalam laporan keuangan telah 
memperhitungkan seluruh proses produksi atas dasar seluruh part yang dihasilkan.  

3. Pencatatan jurnal yang digunakan dalam perhitungan Harga Pokok Produksi sama seperti 
umumnya dimulai dari pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 
pabrik sampai jurnal barang jadi, karena menggunakan metode full costing maka seluruh biaya 
yang berhubungan dengan proses produksi sudah di bebankan kedalam biaya overhead pabrik 
sehingga masuk kedalam jurnal. 
 

Saran  
1. Unsur-unsur biaya produksi yang terdapat pada PT. Rachmat Perdana Adhimetal dinilai sudah 

sesuai, akan tetapi harus selalu dilakukan pengkajian terhadap unsur biaya baru yang masuk 
kedalam perhitungan biaya produksi agar biaya produksi tidak terlalu besar. 

2. Metode pencatatan dengan metode full costing dinilai sudah baik, harus diperhatikan dan 
selalu dimonitoring kembali dalam pengklasifikasian biayanya agar biaya yang tidak 
berhubungan dengan kegiatan produksi tidak diperhitungkan ke dalam biaya produksi. Untuk 
perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan jumlah stroke pada mesin sudah 
benar, karena pada industry stemping, jig proses produksinya berada pada jumlah stroke mesin 
yang digunakan. Selain itu operator harus bisa menjaga kualitas proses produksinya agar 
terhindar dari produk No Good - NG dan terus melakukan improvement di semua proses 
sehingga dapat memperoleh laba yang lebih maksimal dan diperhitungkan kembali biaya 
overhead pabrik per stroke antara yang menggunakan mesin manual dan mesin progresif 
karena kedua proses tersebut menghasilkan jumlah stroke yang berbeda setiap jamnya 

3. Pencatatan jurnal sudah baik, lebih diperhatikan lagi pada biaya-biaya yang masuk ke dalam 
biaya produksi sehingga kegiatan produksi dapat terkontrol dan tidak mengalami over 
budgeting terhadap biaya produksi. 
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Abstract: The purposes of the research are to develop discovery learning-based student worksheet with 
scientific approach and to test the validity of discovery learning-based student worksheet with scientific 
approach. Students worksheet developed based on problem that experienced by several vocational high 
school, one of them was SMK Negeri 1 Malang. The problem is the lack of learning materials that 
appropriate with curriculum 2013. This study modifid Borg and Gall (1983) development model. Data 
collection technique in this research was questionnaire and data analysis technique was descriptive analysis 
of percentage. The result of this research was developing the discovery learning-based student worksheet 
with scientific approach on Services Company Accounting subject for tenth graders that avowed very 
feasible to be used in teaching and learning process. 
 
Keywords: student worksheet, discovery learning, scientific approach 
 
 

Perubahan kurikulum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyesuaikan ilmu 
pengetahuan dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat. Perubahan KTSP 2006 ke 
kurikulum 2013 tentunya sangat berdampak pada proses pembelajaran. Segala unsur pembelajaran 
juga mengalami perubahan, salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar dalam kurikulum 2013 
disusun dan dipasok secara terpusat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyediakan bahan ajar yang 
tepat agar dapat dipelajari secara merata di seluruh Indonesia. 

Namun, pada kenyataannya bahan ajar yang yang disediakan secara terpusat tersebut sampai 
saat ini belum diterima oleh sebagian besar sekolah, salah satunya SMK Negeri 1 Malang. Bahan 
ajar untuk mata pelajaran Akuntansi Perusahaan Jasa belum diterima oleh SMK Negeri 1 Malang 
dan SMK lainnya. Sehingga, guru mata pelajaran harus mencari referensi lain untuk digunakan 
dalam pembelajaran. Namun, guru akuntansi menggunakan buku Akuntansi Perusahaan Jasa 
terbitan tahun 1997. Konsep dan isi buku tersebut tentunya kurang sesuai dengan kurikulum 2013. 
Hal tersebut mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Akibatnya, motivasi dan hasil belajar 
siswa rendah. 

Kurikulum 2013 mensyaratkan pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan saintifik dan 
model pembelajaran yang sesuai. Komara (2014: 91) menyatakan, “pendekatan ilmiah (scientific 
approach) dalam pembelajaran semua mata pelajara meliputi menggali informasi melalui 
pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 
informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar kemudian menciptakan dan mencipta.” 
Sedangkan, Direktorat PSMK (2015) menjelaskan, “pada kurikulum 2013 dikembangkan 3 (tiga) 
model pembelajaran utama, yaitu: model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), 
model pembelajaran berbasis proyek (project based learning), dan model pembelajaran 
penyingkapan/penemuan (discovery/inquiry learning).” Berdasarkan kedua penjelasan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar menurut kurikulum 2013 adalah menganut 
pendekatan santifik dan salah satu model pembelajaran yang dirujuk. Hal tersebut tentunya harus 
didukung oleh bahan ajar yang sesuai. 

Namun, berbeda dengan kondisi yang dialami SMK Negeri 1 Malang. Penggunaan bahan 
ajar yang kurang sesuai menimbulkan beberapa dampak seperti rendahnya motivasi dan hasil 
belajar siswa. Hal tersebut timbul sebagai akibat dari proses belajar mengajar yang diarahkan pada 
langkah-langkah pembelajaran menurut pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang sesuai, 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 68 

 

namun tidak didukung oleh bahan ajar yang tepat. Oleh karena itu, proses belajar mengajar menjadi 
kurang berarti. Akibatnya, siswa merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Hal 
tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 
2013 dan dapat memenuhi kebutuhan bahan ajar tersebut. Bahan ajar yang dikembangkan adalah 
LKS yang berbasis discovery learning dengan pendekatan saintifik. LKS berbasis discovery 
learning dengan pendekatan saintifik juga diuji validitasnya untuk mengetahui layak atau tidaknya 
produk tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

Pemilihan discovery learning sebagai kerangka dasar pengembangan LKS didasarkan pada 
teori free discovery learning J. Bruner. J. Bruner (1961) menjelaskan, “discovery like surprise, 
favors the well prepared mind…. The history of science is studded with the examples of men 
“finding out” something and not knowing it.” Artinya, dalam pembelajaran discovery learning 
siswa akan diarahkan untuk dapat menemukan konsep materi yang sedang dipelajari secara 
mandiri. Hal tersebut akandapat membantu melatih kemandirian siswa, meningkatkan motivasi 
belajar siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa. “Discovery learning takes place in problem 
solving situatuions where the learner draws on his own experience and prior knowledge and is a 
method of instruction through which students interact with their environment by exploring and 
manipulating objects, ….or performing experiments”, (www.itws.org, 2008). Hal tersebut berarti 
bahwa proses belajar dalam discovery learning melibatkan lingkungan sekitar. Guru dapat 
merekayasa permasalahan tertentu agar siswa mampu memecahkan masalah tersebut dan bermuara 
pada kesimpulan atas penemuan suatu konsep.  

Tedapat empat hal pokok dalam teori free discovery learning J. Bruner, yaitu: 1) siswa dapat 
belajar dan mengembangkan pemikirannya jika siswa tersebut menggunakan seluruh 
kemampuannya untuk berpikir secara maksimal, 2) siswa akan memperoleh kepuasan intelektual 
setelah melakukan berbagai proses kognitif dalam menemukan konsep pengetahuan sebagai sebuah 
penghargaan intrinsik, 3) siswa dapat mempelajari teknik dalam proses menemukan konsep 
pengetahuan jika siswa tersebut memiliki kesempatan untuk melaksanakan proseses discovery, 4) 
proses menemukan konsep pengetahuan dapat meningkatkan retensi ingatan siswa. Keempat hal 
tersebut bersesuaian dengan proses kognitif dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik 
(Kurinasih dan Sani, 2014). 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa discovery learning dan pendekatan 
saintifik memiliki makna yang sama dan langkah-langkah yang sejalan. Jika siswa dapat melewat 
berbagai proses kognitif tersebut, maka siswa dapat lebih mudah memahami suatu konsep. Hal 
tersebut akan dapat mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar siswa. Sedangkan penerapan 
konsep discovery learning dan pendekatan saintifik dapat memberikan pengalaman belajar yang 
menantang bagi siswa sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar secara mandiri. 
 
METODE 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Borg 
dan Gall (1983) yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Secara procedural, terdapat 
sepuluh langkah penelitian dalam model pengembangan Borg dan Gall (1983: 775). Pada 
penelitian ini, peneliti memodifikasi beberapa langkah-langkah model pengembangan Borg dan 
Gall (1983), yaitu (1) analisis kebutuhan dan pengumpulan data, (2) pengembangan produk, (3) 
validasi produk, (4) revisi produk, (5) uji coba lapangan terbatas, dan (6) produk akhir. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 
kuantitatif berupa skor angket validasi dari validator dan pengguna skala terbatas. Data kualitatif 
berupa tanggapan, kritik, dan saran yang diberikan oleh ahli materi, ahli pengembangan bahan ajar, 
dan pengguna skala terbatas.Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. 
Angket disusun berdasarkan syarat kelayakan bahan ajar menurut BSNP (2013, 2014) dan syarat 
kelayakan LKS menurut Darmodjo dan Kaligis (1992) dalam Widjajanti (2008). Angket digunakan 
untuk menilai kelayakan LKS menurut ahli materi, ahli pengembangan bahan ajar, dan pengguna 
skala terbatas.  
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif 
persentase digunakan untuk menganalisis hasil validasi angket dan kemudian diinterpretasikan 
dalam bentuk deskripsi kualitatif. Analisis deskriptif persentase dihitung menggunakan formula 
sebagai berikut. 

𝑃 =   
∑𝑋
∑𝑋1

  𝑥  100% 

(Sudjana, 1990: 45) 

Keterangan: 
P : persentase hasil subyek uji coba 
∑X : jumlah skor oleh subyek uji coba 
∑X1 : jumlah skor maksimal dalam aspek penilaian oleh subyek uji coba 
100% : konstanta 
Tabel 1.  Kriteria Kelayakan LKS 

Persentase Penilaian/Interpretasi 
90%-100% Sangat Layak 
80%-89% Layak 
60%-79% Cukup Layak 
50%-59% Kurang Layak 

<50% Tidak Layak 
(Sumber: modifikasi Sudjana (1990)) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Prosedur penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini diadaptasi dari langkah-

langkah model pengembangan Borg dan Gall (1983) yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisi di lapangan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan tersebut meliputi: (1) 
analisis kebutuhan dan pengumpulan data, (2) pengembangan produk, (3) validasi produk, (4) 
revisi produk, (5) uji coba lapangan terbatas, (6) produk akhir. 
Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Analisis kebutuhan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan mengidentifikasi 
permasalahan yang ada dan menentukan solusi atas permasalahan tersebut. Analisis kebutuhan 
dilaksanakan dengan cara observasi di kelas bersama dengan guru mata pelajaran dan beberapa 
siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 1 Malang. Hasil observasi yang diperoleh adalah adanya 
permasalahan terkait proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Permasalahan muncul sebagai 
akibat dari ketidaksesuaian buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dan kurikulum 
yang diterapkan. Buku pelajaran yang digunakan tidak memiliki konsep yang sejalan dengan 
kerangka pembelajaran di kelas. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang berarti. Buku 
pelajaran tidak dapat mendukung proses pembelajaran secara maksimal. Guru mata pelajaran 
menggunakan buku Akuntansi Perusahaan Jasa terbitan tahun 1997. Hal tersebut tentunya tidak 
sesuai dengan materi akuntansi yang dipelajari. Misalnya, istilah yang digunakan dalam buku 
tersebut masih merupakan istilah lama, seperti “harta” untuk aset, “utang” untuk liabilitas, “neraca” 
untuk laporan posisi keuangan, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya dapat membingungkan 
siswa. Selain dari istilah dan model soal latihan yang kurang beragam, konsep penyajian materi 
juga masih memberikan materi secara langsung dengan gaya bahasa yang kurang komunikatif. 
Penggunaan buku pelajaran utama yang kurang sesuai tersebut mempengaruhi kualitas 
pembelajaran di kelas. Siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang termotivasi 
untuk belajar, sehingga hasil belajar siswa cukup rendah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah bahan ajar 
yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang dapat memfasilitasi proses belajar siswa, baik pada saat 
di kelas, maupun pada saat belajar secara mandiri di rumah. Berdasarkan kegiatan analisis 
kebutuhan, peneliti mengumpulkan data berupa silabus mata pelajaran Akuntansi Perusahaan Jasa 
sesuai dengan kurikulum 2013, informasi karakteristik siswa, nilai ulangan harian siswa, dan bahan 
materi Akuntansi Perusahaan Jasa yang telah disesuaikan dengan silabus. 
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Pengembangan Produk 
Pengembangan produk dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, 

penyusunan produk, dan penyelesaian produk LKS. Berikut merupakan penjelasan dari masing-
masing tahap tersebut. 
Tahap Persiapan 

Tahap pertama dilaksanakan denga mengolah seluruh informasi yang telah diperoleh pada 
tahap sebelumnya menjadi sebuah kerangka LKS. Kerangka LKS yang disusun meliputi: 
kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, materi pembelajaran, teka-teki silang 
untuk setiap kompetensi dasar, latian soal, dan bentuk penilaian. Berikut merupakan kompetensi 
dasar yang dimuat dalam LKS. 
Tabel 2.  Kompetensi Dasar dalam LKS yang Dikembangkan 

Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran 
3.8 Menjelaskan jurnal penyesuaian dan 

jurnal koreksi perusahaan jasa 
4.8 Memproses jurnal penyesuaian dan 

jurnal koreksi perusahaan jasa 

3.8.1 Siswa mapu menjelasakan kebutuhan penyesuaian 
perusahaan jasa 

3.8.2 Siswa mampu menjelaskan pos-pos akrual dalam 
penyesuaian perusahaan jasa 

3.8.3 Siswa mampu menjelaskan pos-pos deferal dalam 
penyesuaian perusahaan jasa 

3.8.4 Siswa mampu menjelaskan koreksi kesalahan pencatatan 
jurnal 

4.8.1 Siswa mampu mencatat jurnal penyesuaian perusahaan 
jasa 

4.8.2 Siswa mampu mencatat jurnal koreksi perusahaan jasa 
3.9 Menjelaskan pemrosesan kertas kerja 

perusahaan jasa 
4.9 Memproses kertas kerja perusahaan jasa 

3.9.1 Siswa mampu menjelaskan pengertian kertas kerja 
perusahaan jasa 

3.9.2 Siswa mampu menjelaskan kegunaan kertas kerja 
perusahaan jasa 

3.9.3 Siswa mampu menjelaskan bentuk dan isi kertas kerja 
perusahaan jasa 

4.9.1 Siswa mampu menyusun kertas kerja perusahaan jasa 
3.10 Menjelaskan pemrosesan laporan 

keuangan perusahaan jasa 
4.10 Memproses laporan keuangan 

perusahaan jasa 

3.10.1 Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan 
perusahaan jasa 

3.10.2 Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk laporan 
keuangan perusahaan jasa 

4.10.1 Siswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan 
jasa 

3.11 Menjelaskan pemrosesan penutupan 
buku dan jurnal pembalik perusahaan 
jasa 

4.11 Memproses penutupan buku dan jurnal 
pembalik perusahaan jasa 

3.11.1 Siswa mampu menjelaskan kegunaan jurnal penutup 
3.11.2 Siswa mampu menjelaskan tahap-tahap penutupan akun-

akun nominal 
3.11.3 Siswa mampu menjelaskan kegunaan jurnal pembalik 

perusahaan jasa 
4.11.1 Siswa mampu menyusun jurnal penutup perusahaan jasa 
4.11.2 Siswa mampu menyusun jurnal pembalik perusahaan jasa 

3.12 Menjelaskan pemrosesan neraca saldo 
setelah penutupan perusahaan jasa 

4.12 Memproses neraca saldo setelah 
penutupan perusahaan jasa 

 
 

3.12.1 Siswa mampu menjelaskan pengertian neraca saldo 
setelah penutupan perusahaan jasa 

3.12.2 Siswa mampu menjelaskan kegunaan neraca saldo setelah 
penutupan perusahaan jasa 

4.12.1 Siswa mampu menyusun neraca saldo setelah penutupan 
perusahaan jasa 

Sumber: Silabus mata pelajaran Akuntansi Perusahaan Jasa untuk kelas X SMK semester genap yang dimodifikasi 

 
Tahap Penyusunan Produk 

Tahap ini dilaksanakan dengan mendesain kerangka LKS yang telah disusun. Pada tahap ini 
peneliti menyusun konten LKS sekaligus membuat desain halaman dan layout LKS. Hal tersebut 
didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu. Struktur LKS yang dikembangkan meliputi: (1) 
sampul depan LKS, (2) sampul dalam LKS. (3) kata pengantar, (4) daftar isi, (5) petunjuk 
penggunaan LKS, (6) petunjuk belajar, (7) kerangka kegiatan pembelajaran LKS, (8) halaman awal 
KD, (9) informasi akuntansi terbaru, (10) ilustrasi, (11) langkah-langkah pembelajaran, (12) lembar 
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kerja siswa, (13) uji komprehensif, (14 daftar pustraka, dan (15) riwayat penulis. Kunci jawaban 
dan penilaian LKS disusun dan dijilid secara terpisah dengan LKS utama. Kunci jawaban terdiri 
dari beberapa unsur, yaitu: (1) sampul depan kunci LKS, (2) sampul dalam kunci LKS, (3) kunci 
rambu-rambu jawaban siswa pada proses discovery, (4) kunci jawaban kunci dan latihan soal, (5) 
kunci jawaban uji komprehensif, dan (6) format dan contoh penilaian penugasan. Berikut 
merupakan tampilan sampul depan LKS utama dan sampul depan kunci jawaban dan penilaian  

 
Gambar 1. Sampul depan LKS 

 
Gambar 2. Sampul Depan Kunci dan Peniliaian 
LKS 

Tahap Penyelesaian Produk 
Tahap ini dilaksanakan dengan meneliti ulang semua konten LKS, meneliti kemungkinan 

adanya kesalahan pengetikan dan kesalahan kunci jawaban atas latihan soal. Tahap penyelesaian 
produk juga dilaksanakan dengan mencetak dan menjilid LKS. LKS utama dijilid secara terpisah 
dengan kunci jawaban dan penilaian LKS. 
Validasi Produk 

Validasi produk dilaksankan untuk menguji kelayakan produk yang dikembangkan. Produk 
divalidasi oleh ahli materi dan ahli pengembangan bahan ajar. Hasil validasi dijadikan sebagai 
bahan revisi produk. Berikut merupakan hasil validasi ahli materi dan ahli pengembangan bahan 
ajar. 

Tabel 3.  Hasil Validasi Angket Ahli Materi 
No. Indikator Persentase (%) Kiteria Kelayakan 
Aspek Kelayakan Isi 
1. Kesesuaian dengan KI dan KD 93,33 Sangat Layak 
2. Kesesuaian materi pendukung pembelajaran 80,00 Layak 
3. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar 80,00 Layak 
4. Manfaat untuk menambah wawasan 90,00 Sangat Layak 
Aspek Kelayakan Kebahasaan 
1. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa 80,00 Layak 
2. Penggunaan bahasa yang komunikatif 80,00 Layak 
3. Penggunaan bahasa yang memenuhi syarat keruntutan dan 

keterpaduan alur berpikir 
80,00 Layak 

 Persentase Hasil Validasi 83,64 Layak 
Sumber: Data angket validasi ahli materi diolah peneliti, 2016 

Tabel 4.  Hasil Validasi Angket Ahli Pengembangan Bahan Ajar 
No. Indikator Persentase (%) Kriteria Kelayakan 
Aspek Kelayakan Penyajian 

1. Ketepatan tata urutan dan penyajian 100 Sangat Layak 
2. Kelengkapan informasi 100 Sangat Layak 
3. Pemberian motivasi dan daya tarik 100 Sangat Layak 
3. Pemberian stimulus dan respon (interaktif) 100 Sangat Layak 

Aspek Kelayakan Kegrafikan 
1. Kesesuaian ukuran LKS dengan standar ISO 100 Sangat Layak 
2. Kesesuaian desain kulit LKS (tata letak) 100 Sangat Layak 
3. Kesesuaian desain kulit LKS (tipografi) 100 Sangat Layak 
4. Kesesuaian desain kulit LKS (penggunaan huruf) 100 Sangat Layak 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 72 

 

No. Indikator Persentase (%) Kriteria Kelayakan 
5. Kesesuaian desain isi LKS (tata letak) 96,67 Sangat Layak 
6. Kesesuaian desain isi LKS (tipografi) 100 Sangat Layak 
 Persentase Hasil Validasi 99,25 Sangat Layak 

Sumber: Data angket validasi ahli pengembangan bahan ajar diolah peneliti, 2016 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa hasil validasi ahli materi adalah sebesar 83,64%. 
Berdasarkan tabel kriteria kelayakan (tabel 1), LKS yang dikembangkan dinyatakan layak 
berdasarkan penilaian ahli materi. Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa hasil validasi ahli 
pengembangan bahan ajar adalah sebesar 99,25%. Hal tersebut berarti bahwa LKS yang 
dikembangkan dinyatakan sangat layak berdasarkan penilaian ahli pengembangan bahan ajar. 

Revisi Produk 
Revisi produk dilaksanakan berdasarkan komentar dan saran ahli materi dan ahli 

pengembangan bahan ajar pada angket validasi. Berikut merupakan komentar dan saran kedua ahli 
terkait LKS yang dikembangkan. 

Tabel 5.  Komentar dan Saran Ahli Materi 
No. Jenis Kesalahan Saran 
1. Beberapa bagian dalam pengetikan kurang 

lengkap 
Harus teliti dalam pengetikan 

2. Metode laporan arus kas di latihan soal hanya satu 
metode 

Hendaknya kedua metode digunakan 

3. - Sebaiknya antara LKS dan kunci jawaban dijilid secara 
terpisah 

Sumber: Angket validasi ahli materi, 2016 

Tabel 6.  Komentar dan Saran Ahli Pengembangan Bahan Ajar 
No. Saran Validator 
1. Secara umum LKS valid. Namun perlu dipikirkan bagaimana cara menggunakan LKS dari sisi guru untuk 

menjadi pendamping buku utama, misalnya memberikan petunjuk guru. 
Sumber: Angket validasi ahli pengembangan bahan ajar, 2016 

Komentar dan saran ahli materi dan ahli pengembangan bahan ajar digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan revisi produk. Berdasarkan komentar dan saran tersebut, berikut merupakan 
hasil revisi produk. 

Tabel 7.  Revisi LKS Berdasarkan Komentar dan Saran Ahli Materi 
No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. Beberapa bagian salah ketik. 

 
Kesalahan pengetikan pada kata “pelaharan” 

 

 
Kata “pelaharan” telah diperbaiki menjadi “pelajaran” 

 

 
Kesalahan pengetikan pada kata “junral” 

 
Kata “junral” telah diperbaiki menjadi “jurnal” 

 
 

 
Kesalahan pengetikan pada kata “yan” 

 
Kata “yan” telah diperbaiki menjadi “yang” 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 73 

 

 

 
Kesalahan pengetikan pada kata “ite” 

 
Kata “ite” telah diperbaiki menjadi “item” 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
Penggunaan kedua metode laporan arus kas 

 
- Perintah soal laporan arus kas masih 

menggunakan metode yang sama, yaitu 
metode langsung 

- Perlu diperbaiki soal dan kunci jawaban atas 
penggantian perintah soal 

 
 

 
- Perintah soal tugas kelopok pada KD Laporan 

Keuangan Perusahaan Jasa telah diubah menjadi 
laporan arus kas metode tidak langsung 

- Soal dan kunci jawaban telah direvisi oleh peneliti 

3. Pemisahan penjilidan LKS utama dan kunci 
jawaban LKS 

 
Kunci jawaban dan penilaian LKS hanya memiliki 
sampul dalam karena dijilid dalam satu buku 
dengan LKS utama 

 
 

 
Sesuai dengan saran ahli materi bahwa penjilidan kunci 
jawaban dan penilaian LKS sebaiknya dipisahkan dari LKS 
utama, maka peneliti membuat sampul depan dan belakang 
untuk kunci jawaban dan penilaian LKS. 

Sumber: Produk pengembangan LKS 

Tabel 8.  Revisi LKS Berdasarkan Komentar dan Saran Ahli Pengembangan Bahan Ajar 
No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
1. Tidak ada petunjuk penggunaan LKS untuk guru Peneliti telah menambahkan halaman “Petunjuk Penggunaan 

LKS bagi Guru Mata Pelajaran” 
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No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

 
(Sumber: Produk pengembangan LKS) 
 
Uji Coba Lapangan Terbatas 

Tahap ini dilaksanakan dengan memberikan sebagian produk LKS dan angket pada guru 
mata pelajaran dan 30 (tiga puluh) siswa kelas X Akuntansi yang dipilih secara acak. Sebagian 
produk diberikan kepada pengguna dengan tujuan agar pengguna dapat mencoba untuk 
menggunakan LKS dan menyelesaikan beberapa latihan soal yang ada. Hal ini bertujuan agar 
pengguna dapat memberikan penilaian secara objektif. Berdasarkan hasil validasi angket diperoleh 
data sebagai berikut. 

Tabel 9.  Analisis Hasil Validasi Pengguna 
No. Indikator Persentase (%) Kriteria Kelayakan 
Aspek Kelayakan Isi 
1. Manfaat untuk menambah wawasan 90,97 Sangat Layak 

Aspek Kelayakan Kebahasaan 
2. Kesesuaian dengan tingkat perkebangan siswa 90,00 Sangat Layak 
3. Penggunaan bahasa yang komunikatif 89,68 Sangat Layak 

Aspek Kelayakan Penyajian 
4. Pemberian motivasi dan daya tarik 92,58 Sangat Layak 
5. Pemberian stimulus dan respon (interaktif) 91,40 Sangat Layak 

Aspek Kelayakan Kegrafikan 
6. Penampilan keseluruhan LKS 93,23 Sangat Layak 
 Persentase Hasil Validasi 91,46 Sangat Layak 

Sumber: Data angket validasi pengguna diolah peneliti, 2016 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa persentase hasil angket validasi pengguna adalah 
sebesar 91,46%. Berdasarkan tabel kriteria kelayakan (tabel 1), dapat disimpulkan bahwa LKS 
yang dikembangkan sangat layak bagi pengguna. Hal tersebut juga sekaligus menjelaskan bahwa 
LKS yang dikembangkan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena pengguna dapat 
memahami konsep dan isi LKS tersebut. Secara garis besar, komentar dan saran yang diberikan 
oleh pengguna sangat positif terhadap produk LKS. 

Produk Akhir 
Hasil validasi LKS secara keseluruhan berasal dari analisis data validasi ahli materi, ahli 

pengembangan bahan ajar, dan pengguna dalam skala terbatas. Berikut di bawah ini merupakan 
hasil validasi LKS secara keseluruhan. 

Tabel 10. Analisis Hasil Validasi LKS yagn Dikembangkan 
No. Validator Persentase (%) Kriteria Kelayakan 
1. Ahli materi 83,64 Layak 
2. Ahli pengembangan bahan ajar 99,25 Sangat Layak 
3. Pengguna skala terbatas (guru dan siswa) 91,46 Sangat Layak 
 Rata-rata 91,45 Sangat Layak 

Sumber: Data diolah peneliti, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase hasil validasi LKS secara keseluruhan 
adalah sebesar 91,45%. Berdasarkan tabel kritera kelayakan (tabel 1), dapat disimpulkan bahwa 
LKS berbasis discovery learning dengan pendekatan santifik yang dikembangkan sangat layak 
untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah LKS berbasis discovery learning 

dengan pendekatan saintifik. Pengguna LKS yang dikembangkan tersebut adalah siswa kelas X 
Akuntansi di SMK. LKS memuat materi Akuntansi Perusahaan Jasa untuk semester genap. Materi 
yang dicakup dalam LKS ini adalah materi jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, 
jurnal penutup dan jurnal pembalik, serta neraca saldo setelah penutupan. Discovery learning dan 
pendekatan saintifik merupakan kerangka dasar kegiatan pembelajaran siswa dalam LKS. LKS 
yang dikembangkan telah divalidasi oleh ahli materi, ahli pengembangan bahan ajar, dan pengguna 
dalam skata terbatas.  

Hasil validasi ahli materi adalah sebesar 84,64%, hal tersebut berarti bahwa LKS yang 
dikembangkan layak dari sisi ketepatan isi dan kebahasaan. Hasil validasi ahli pengembangan 
bahan ajar adalah sebesar 99,25%, hal tersebut berarti bahwa LKS sangat layak dari sisi penyajian 
dan kegrafikan. Sedangkan hasil validasi pengguna adalah sebesar  91,46% yang menunjukkan 
bahwa LKS yang dikembangkan sangat layak untuk digunakan bagi pengguna. Secara keseluruhan 
LKS dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas dengan persentase 
kelayakan sebesar 91,45%. 

Saran pemanfaatan pada penelitian ini adalah LKS dapat digunakan sebagai bahan ajar 
utama maupun bahan ajar pendukung. LKS dapat digunakan secara mandiri oleh siswa, namun 
guru sebagai fasilitator tetap berperan penting dalam memberikan pengarahan kepada siswa. 
Artinya, LKS ini tidak dapat serta merta meninggalkan peran guru. Guru tetap harus memberikan 
arahan dan petunjuk secara jelas kepada siswa. Saran untuk diseminasi produk LKS yaitu produk 
dapat dikembangkan dan digunakan dalam skala luas. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan 
memperluas konten atau menyusun LKS dengan konsep yang baru. Saran pengembangan produk 
lebih lanjur adalah (1) LKS dapat diuji oleh beberapa validator agar lebih teruji kelayakannya dan 
dapat lebih mewakili penilaian validator, (2) uji coba dapat dilanjutkan dalam tahap eksperimen 
untuk menguji keefektifan produk yang dikembangkan, dan (3) konten LKS dapat diperluas agar 
dapat digunakan secara lengkap oleh sekolah yang menjadi sasaran pengembangan. 
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Abstract: This study aims to investigate market reaction of the increase of interest rate in 2015 in Indonesia 
Stock Exchange. The market reaction leads to positive and negative abnormal returns. The sample in this 
research is listed companies in Indonesian Stock Exchange with property and banking sub-sector. This 
research uses One Sample T-Test to test market reaction within 7 days of windows periods, 25 days of 
estimate periods and use market model to determine abnormal returns. The results of this study shows that 
abnormal returns negatively and significantly affect the day before announcement. The result indicates that 
investors tend to sell at the day before announcement. 
 
Keywords: interest rate, market reaction, abnormal return, market model 
 
 
Gillespie (2015) menjelaskan The Federal Reserve System (The Fed) mengumumkan kenaikan 
suku bunga bank di Amerika Serikat yang awalnya berkisar 0,0% hingga 0,25 menjadi 0,25% 
hingga 0,5%. Kenaikan suku bunga ini merupakan pertanda seberapa besar ekonomi Amerika 
Serikat mengalami perbaikan semenjak krisis pada tahun 2008. The Fed menjelaskan peningkatan 
suku bunga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian di Amerika Serikat. Selain itu, 
peningkatan suku bunga juga dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi pasar modal Amerika 
Serikat yang ditandai dengan peningkatan indeks pada pasar modal Amerika Serikat. 

Kondisi pendorong peningkatan ekonomi Amerika ini juga diduga memiliki dampak 
terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Dilansir dari situs inilaih, kondisi perekonomian 
diduga diperkuat dengan adanya perjanjian ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 
forum global G20. Dampak peningkatan tersebut digambarkan pada indeks pasar modal di 
Indonesia yang mengalami pergolakan dari kejadian tersebut. Hal tersebut menyebabkan 
munculnya abnormal return (pengembalian tidak normal) bagi investor Indonesia. 

Adanya abnormal return membuktikan bahwa pasar modal tersebut merupakan pasar modal 
yang efisien dalam bentuk setengah kuat (Fama, 1970). Abnormal return ini timbul melalui reaksi 
pasar yang disebabkan kenaikan suku bunga yang diputuskan oleh The Fed. Jogiyanto (2013) 
mendefinisikan anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan 
pasar efisien. Anomali mengakibatkan pasar bergerak secara tidak acak sehingga investor dapat 
memprediksi pola pergerakan return. Kebijakan peningkatan suku bunga pasar yang dikeluarkan 
oleh The Fed termasuk jenis anomali yaitu anomali pasar. 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat tingkat abnormal return 
pergerakan harga saham adalah metode studi peristiwa pada peristiwa kenaikan suku bunga The 
Fed. Peristiwa anomali saat peningkatan suku bunga dapat diteliti pada perusahaan sub sektor 
perbankan dan properti. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yakni apakah terdapat abnormal return pada perusahaan sub sektor perbankan dan 
properti saat pengumuman kebijakan suku bunga oleh The Fed periode Agustus 2015 – September 
2015. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai fenomena anomali 
pasar yang terjadi dan sebagai sumbangan pengetahuan baik bagi investor maupun sebagai bahan 
pustaka penelitian selanjutnya. 

Pasar modal adalah suatu tempat fisik yang teroganisasi dengan efek yang diperdagangkan 
yang disebut bursa efek. Bursa efek (stock exchange) adalah suatu sistem terorganisasi yang 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 77 

 

mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Rodoni, 2010). Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 
lembaga dan profesi yang berkitan dengan efek. 

Pasar  modal  sebagai  tempat  perdagangan  efek  dibagi menjadi empat macam. Dari jenis 
yang berbagai macam itu pula, instrumen yang diperdagangkan dan pelaku pasarnya juga berbeda-
beda. Keempat jenis pasar modal tersebut menurut Jogiyanto (2013) adalah (1) Pasar perdana, yaitu 
pasar modal tempat penjualan pertama kali ketika perusahaan  melakukan  Initial  Public  Offering 
(IPO).  Harga  saham ditentukan oleh penjamin emisi dan perushaan yang go-public; (2) Pasar 
sekunder, yaitu pasar modal yang memperjualbelikan saham dan efek lainnya setelah pasar 
perdana, atau setelah IPO. Transaksi di pasar sekunder  harganya  ditentukan  oleh  permintaan  dan  
penawaran,  dan pelakunya antarinvestor; (3) Pasar  ketiga,  yaitu  pasar  modal  tempat  saham  
dan  sekuritas  lain diperdagangkan diluar bursa efek; (4) Pasar  keempat,  yaitu  pasar  
perdagangan  saham  antar  investor  atau pemegang saham tanpa melalui pialang atau perantara 
perdagangan efek. 

Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan 
tingkat inflasi karena pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengendalikan laju inflasi. 
Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi menurut Boyes dan Michael 
(2008) adalah (1) Politik Diskonto yaitu politik bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang 
dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga 
diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena orang akan lebih 
banyak menyimpan uangnya di bank daripada menjalankan investasi; (2) Politik pasar terbuka yang 
dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual surat-surat berharga 
diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat; (3) Politik persediaan kas yang merupakan politik 
bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan 
persentase   persediaan   kas   dari   bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas, 
diharapkan jumlah kredit akan berkurang; (4) Pengawasan kredit secara selektif. Kebijakan Bank 
Sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian 
kredit. Syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah pengusaha yang bisa memperoleh 
kredit. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi; (5) Membatasi pencetakan 
uang baru untuk mengatasi inflasi, agar jumlah uang yang beredar tidak semakin bertambah. 

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, saham merupakan sekuritas yang 
diperdagangkan di pasar modal. Tandelilin (2010) juga berpendapat saham adalah surat berharga 
yang menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Berdasarkan defisini yang sudah dipaparkan, 
maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat berharga atau sekuritas yang menyatakan 
kepemilikan suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. 

Pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi sebagaimana 
yang dikemukakan (Kertonegoro, 2000), yaitu: (1) Sebagai gudang nilai, berarti investor 
mengutamakan keamanan prinsipal, sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham 
non-spekulatif lainnya; (2) Untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi 
jangka panjang, sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh capital 
gain atau saham sumber penghasilan untuk mendapatkan dividen; (3) Sebagai sumber penghasilan, 
berarti investor mengandalkan pada penerimaan dividen sehingga mereka akan mencari saham 
penghasilan yang bermutu baik dan hasil tinggi. 

Sedangkan pada umumnya saham dibedakan menjadi dua yakni saham biasa (common stock) 
dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa dalam arti sempit adalah jenis saham yang akan 
menerima laba setelah laba pada bagian saham preferen dibayarkan. Sedangkan menurut Darmadji 
dan Hendy (2008), saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling 
junior dalam pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan tersebut, apabila perusahaan 
tersebut dilikuidasi. Oleh karena itu, saham biasa dapat diartikan sebagai bukti bagian kepemilikan 
perusahaan yang menempatkan pemilik saham pada posisi terendah dalam pembagian dividen 
setelah saham. 
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Saham preferen (preferen stock) merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 
antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 
obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Saham 
preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan 
diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar 
dividen. Sedangkan persamaan antara saham preferen dan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu ada 
klaim atas laba dan aset sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham dan 
memiliki hak tebus dan dapat dikonversi (convertible) dengan saham biasa (Darmadji dan Hendy, 
2008) 

 Tandelilin (2010) mengungkapakan bahwa return saham merupakan salah satu faktor yang 
memotivasi invesor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 
menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Menurut Jogiyanto (2013), return dapat 
berupa return realisasi yaitu return yang udah terjadi atau return ekspektasi yaitu return  yang 
belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasi (actual return) 
dapat dikatakan juga sebagai return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return ini dihitung berdasarkan data 
historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari 
perusahaan. Return realisasi ini juga sebagai dasar penentuan return ekspetasi dan risiko di masa 
mendatang. Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapakan akan 
diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi, return ekspektasi 
merupakan return yang belum terjadi. 

Fama (1970) mengkategorikan hipotesis pasar efisien menjadi tiga bentuk yakni pasar efisien 
lemah, pasar efisiensi setengah kuat, dan pasar efisiensi sangat kuat. Menurut hipotesis pasar 
efisien bentuk lemah, pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 
tercermin secara penuh dari informasi masa lalu. Dalam hipotesis ini, harga saham diasumsikan 
mencerminkan semua informasi tentang harga saham di masa lalu. Oleh karena itu informasi 
historis tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang tidak dapat digunakan lagi untuk 
memprediksi perubahan harga di masa mendatang. Hal ini menyebabkan investor tidak akan bisa 
memprediksi nilai pasar saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis. 

Menurut hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, pasar dikatakan efisiensi bentuk 
setengah kuat apabila harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang 
dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan. Informasi yang 
dipublikasikan dapat berupa (1) Informasi yang dipublikasikan yang hanya memengaruhi harga 
sekuritas dari perusahaan yang mempulikasikan informasi tersebut, (2) Informasi yang 
dipublikasikan yang memengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan, (3) Informasi yang 
dipublikasikan yang memengaruhi harga-harga sekurtias semua perusahaan yang terdaftar di pasar 
saham. 

Fama (1991) menyebutnya sebagai studi peristiwa (event studies) karena harga 
mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Investor tidak akan mungkin memperoleh 
abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia 
di publik. Sekali informasi tersebut menjadi informasi publik, maka semua investor akan bereaksi 
dengan cepat dan mendorong harga naik untuk mencerminkan semua informasi publik yang ada. 

Menurut hipotesis pasar efisien bentuk kuat, pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat 
apabila harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk 
informasi yang tidak terpublikasikan. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang 
terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar efisien bentuk kuat mencangkup semua informasi historis 
yang relevan dan juga informasi yang ada dipublik yang relevan, sertaa informasi yang hanya 
diketahui oleh beberapa pihak saja, seperti manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. 

Penelitian yang menyediakan bukti empiris mengenai prediktabilitas return sacara time-
series dengan mengunakan informasi terdahulu berkaitan erat dengan pembuktian hipotesis dasar 
efisien bentuk lemah. Namun demikian perlu diketahui bahwa return saham tersebut terbukti dapat 
diprediksi dengan menggunakan informasi historis, tidak serta merta dapat diklaim bahwa pasar 
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modal tidak efisien. Terdapat kontroversi diantara para akademisi tentang predikatabilitas return 
saham secara time-seres. Fama (1970) menjelaskan presepsinya tersebut bahwa asumsi constant 
equilibrium expected return sepanjang waktu yang selalu melekat pada hipotesis pasar efisiensi 
tidak selalu berlaku, meskipun asumsi ini hampir berlaku secara konsisten pada pengujian hipotesis 
pasar efisien. 

Menurut Jones (1996) dalam Jogiyanto (2013), anomali pasar adalah suatu teknik atau 
strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Sejalan dengan Jones, Jogiyanto 
(2013) juga mendefinisikan anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya 
bertentangan dengan pasar efisien. Anomali mengakibatkan pasar bergerak tidak secara acak 
sehingga investor dapat memprediksi pola pergerakan return. Hasil yang ditimbulkan oleh anomali 
pasar ini akan sangat berlawan dengan yang diharapkan dari konsep-konsep efisiensi pasar modal 
dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi menjadi pertanyaan bagi para ahli keuangan. Maksud 
dari penyataan tesebut adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan 
investor dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan abnormal return. Anomali yang ada, 
tidak hanya ditemukan pada satu jenis bentuk pasar efisien saja, tetapi ditemukan pada bentuk 
pasar efisien yang lain. Artinya, bukti empiris adanya anomali di pasar modal muncul pada semua 
bentuk pasar efisien, walaupun kebanyakan ditemukan pada bentuk efisien semi kuat (semi strong). 
Para investor juga diharapkan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi jika menggunakan 
anomali pasar. Perlu diketahui bahwa tidak ada jaminan bagi para investor bahwa anomali pasar 
akan membantu mereka dalam memperbaiki keputusan investasi karena hasil pengujian empiris 
mengenai anomali pasar ini bukan merupakan strategi investasi sesungguhnya. 

Terdapat beberapa macam anomali yang ada di pasar modal. Pertama, anomali peristiwa 
yaitu peristiwa yang menyajikan peluang untuk mendapatkan abnormal return. Sebagai contohnya 
yaitu persahaan yang akan mengumumkan pengangkatan Chief Executuve Officer (CEO). CEO 
tersebut adalah seorang yang memiliki kredibilitas yang baik di mata publik. Hal ini dapat 
menyebabkan harga saham perusahaan tersebut melonjak sementara, sehingga pemegang saham 
dapat menjual sebagian sahamnya pada harga yang sedang tinggi untuk memperoleh pengembalian 
yang lebih tinggi dari yang diharapkan oleh investor pada saat membeli saham tersebut. 

Kedua, menurut Zafar et al., (2009), anomali musiman atau anomali kalender adalah adanya 
pola-pola yang konsisten terjadi pada suatu interval waktu secara teratur atau pada waktu spesifik 
pada tanggal-tanggal tertentu. Anomali musiman menunjukkan bahwa harga dari suatu saham 
dapat naik atau turun berdasarkan efek musiman. Keberadaan dari anomali musiman merupakan 
hubungan dari konsep efisiensi pasar bentuk lemah yan menyatakan bahwa tidak ada investor yang 
dapat memperoleh excess return di pasar karena tidak ada korelasi antara return periode lalu 
dengan periode sekarang. 

Ketiga, anomali perusahaan merupakan strategi perdangangan yang didasarkan pada 
keyakinan bahwa karakteristik perusahaan dapat mengalahkan ekspetasi pasar. Karakteristik 
perusahaan tersebut dapat berasal dari manajemen yang kuat atau adanya manipulasi earnings 
management (Gumanti dan Utami, 2001). Keempat, menurut penelitian Levy (1996), anomali 
akuntansi atau yang sering disebut dengan value effect terdiri atas enam anomali, yaitu Price 
Earnings Effect, Price/Sales, Earnings Surprise, Price/Book, Dividend Yield, dan Earnings 
Momentum. 

Menurut Brigham dan Houston (2010), teori penyinyalan (signaling theory) adalah tindakan 
yang diambil dari manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor mengenai 
prospek perusahaan. Sedangkan menurut Scott (2012) menyatakan bahwa sinyal adalah sebuah 
tindakan yang diambil oleh high type manager yang mana tidak akan rasional jika dilakukan oleh 
low type manager. Berdasarkan pengertian tersebut teori sinyal (signaling theory) adalah sebuah 
tindakan yang diambil oleh pihak manajemen yang menjadikan informasi berkaitan dengan 
keputusan investor dalam melihat kondisi perusahaan. 

Menurut Jensen dan Mecking (1976) informasi asimetris adalah orang-orang yang berupaya 
untuk memaksimalkan utilitasnya dengan alasan meyakinkan bahwa agen tidak akan selalu 
bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Informasi asimetris sendiri mengandung 
informasi yang dapat berdampak pada kondisi perusahaan. Kurangnya informasi kepada pihak 
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eksternal menyebabkan mereka kesulitan untuk menilai prospek perusahaan. Hal tersebut 
disebabkan adanya informasi yang bersifat good news dan bad news. 
 
METODE  

Sugiyarbini (2012) menjelaskan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari 
obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel menurut Nurhayati 
(2008) adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih sehingga diharapkan dapat mewakili 
populasinya. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang telah go public (tercatat di 
BEI) pada periode Agustus 2015-September 2015.  

Dari penjelasan tersebut, tidak semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling atau pemilihan 
sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu 
yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria perusahaan yang dijadikan 
sampel dalam penelitian ini adalah (1) Perusahaan yang terdaftar dalam sub sektor perbankan dan 
properti secara berturut-turut dan tidak mengalami de-listing pada periode Agustus 2015-
September 2015; (2) Data nilai penutupan saham selama periode Agustus 2015-September 2015 
tersedia lengkap; (3) Perusahaan tidak mengalami suspend selama periode Agustus 2015-
September 2015; (4) Perusahaan tidak melakukan pembagian dividen selama periode Agustus 
2015-September 2015; (5) Perusahaan tidak melakukan stock split selama periode Agustus 2015-
September 2015.  

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 58 saham perusahaan yang termasuk dalam 
sub sektor perbankan dan properti pada periode Agustus 2015-September 2015. Tidak ada 
perusahaan yang mengalami de-listing, suspend, melakukan pembagian dividen dan stock split 
selama periode penelitian dan nilai penutupan saham selama periode penelitian tersedia lengkap. 
Adapun 58 saham yang terpilih adalah sebagai berikut. 
Tabel 2. Perusahaan Sampel 

No Kode Emiten Nama Emiten Sektor 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. Properti 
2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk. Properti 
3 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. Properti 
4 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Properti 
5 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk. Properti 
6 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Properti 
7 BKSL Sentul City Tbk. Properti 
8 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Properti 
9 COWL Cowell Development Tbk. Properti 

10 CTRA Ciputra Development Tbk. Properti 
11 CTRP Ciputra Real Estate Tbk. Properti 
12 CTRS Ciputra Surya Tbk. Properti 
13 DILD Intiland Development Tbk. Properti 
14 DMAS Puradelta Lestari Tbk. Properti 
15 EMDE Megapolitan Development Tbk. Properti 
16 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk. Properti 
17 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Properti 
18 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk. Properti 
19 LPCK Lippo Cikarang Tbk. Properti 
20 LPKR Lippo Kawaraci Tbk. Properti 
21 MDLN Modernland Realty Tbk. Properti 
22 NIRO Nirvana Development Tbk. Properti 
23 PTPP PP Tbk. Properti 
24 PPRO PP Properti Tbk. Properti 
25 PWON Pakuwon Jati Tbk. Properti 
26 SMRA Summarecon Agung Tbk. Properti 
27 TARA Sitara Propertindo Tbk. Properti 
28 AGRO Bank Rakyak Indonesia Agroniaga Tbk. Perbankan 
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No Kode Emiten Nama Emiten Sektor 

29 AGRS Bank Agris Tbk. Perbankan 
30 BABP Bank MNC International Tbk. Perbankan 
31 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. Perbankan 
32 BBCA Bank Central Asia Tbk. Perbankan 
33 BBKP Bank Bukopin Tbk. Perbankan 
34 BBNI Bank Negara Republik Indonesia Tbk. Perbankan 
35 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. Perbankan 
36 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk. Perbankan 
37 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. Perbankan 
38 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. Perbankan 
39 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. Perbankan 
40 BJBR Bank Jabar Banten Tbk. Perbankan 
41 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Perbankan 
42 BKSW Bank QNK Indonesia Tbk. Perbankan 
43 BMRI Bank Mandiri Tbk. Perbankan 
44 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. Perbankan 
45 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. Perbankan 
46 BNII Bank MayBank Indoneisa Tbk. Perbankan 
47 BNLI bank Permata Tbk. Perbankan 
48 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. Perbankan 
49 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Perbankan 
50 BVIC Bank Victoria International Tbk. Perbankan 
51 INPC Bank Artha Graha International Tbk. Perbankan 
52 MAYA Bank Mayapada International Tbk. Perbankan 
53 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. Perbankan 
54 MEGA Bank Mega Tbk. Perbankan 
55 NISP Bank OCBC NISP Tbk. Perbankan 
56 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. Perbankan 
57 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. Perbankan 
58 PNBS Bank Panin Syariah Tbk. Perbankan 

Sumber: data diolah,  2016 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian 
komparatif diarahkan untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam variabel 
yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada pengontrolan variabel, maupun manipulasi. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder. Sumber data yang digunakan merupakan data yang telah diolah oleh Galeri Investasi 
Universitas Ma Chung. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi. 
Dokumentasi menurut Mairuhu dan Tinangon (2014) adalah teknik pengumpulan data dan 
informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau 
dokumen yang ada. Selain itu, pengumpulan data untuk landasan teori berupa buku-buku literatur, 
jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, serta pencarian data di internet digunakan untuk 
memperoleh landasan teori yang komprehensif mengenai masalah dalam penelitian ini.  

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah return realisasi, yaitu return yang terjadi 
dan telah dihitung berdasarkan data historis (Alexander dan Destriana, 2013). Dalam penelitian ini, 
terdapat satu pengujian yang akan dilakukan untuk membuktikan hipotesis, yaitu uji One Samplet-

test. Sansoto (2014) menjelaskan bahwa pengujian satu sampel (One Samplet-test) pada prinsipnya 
ingin menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara 
nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu pada umumnya adalah sebuah 
nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. 

Bentuk uji statistik dengan menggunakan uji One Samplet-test memiliki hipotesis sebagai 
berikut. 
H0: µ1 = µ2  
H1: µ1 ≠ µ2  
Keterangan:  
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µ1 : Rata-rata abnormal return sebelum pengumuman  
µ2 : Rata-rata abnormal return setelah pengumuman 

 
Pengujian hipotesis ini menggunakan tingkat kepercayaan 90% (90% confidence interval) 

dengan alpha sebesar 10%. Kriteria pengujian menggunakan pemisahan dua kelompok yakni 
kelompok abnormal return sebelum pengumuman dan setelah pengumuman. Dasar pengambilan 
keputusan dari uji One Samplet-test adalah jika statistik hitung > statistik tabel, maka H0 ditolak, 
akan tetapi, jika jika statistik hitung < statistik tabel, maka H0 diterima. 

Data yang ada akan diolah dengan menggunakan alat uji One Sample t-test. Data yang diolah 
adalah abnormal return. Kemudian, hasil analisis tersebut dipakai sebagai dasar untuk menjawab 
rumusan masalah. Pengujian ini menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 20.0. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data penelitian ini adalah (1) 
Menentukan actual return pada periode estimasi dan jendela dengan rumus Ri,t = (Pt - Pt-1 ) / Pt-1 
; (2) Menentukan expected return dengan rumus (a) menggunakan market model dengan rumus Ri 
= (IHSGt - IHSGt-1) / IHSGt-1 (b) menggunakan market model. Model ekspektasi dibentuk dengan 
menggunakan regresi OLS (Ordinary Least Square), dengan persamaan Ri = αi + βiRM + εi ; (3) 
Kemudian, abnormal return diperoleh dari rumus ARi,t = Ri,t - Ri ; (4) Setelah data abnormal return 
didapatkan, penelitian ini menggunakan uji volatilitas untuk mengetahui fluktuasi dari average 
abnormal return (AAR). AAR diperoleh dari merata-rata abnormal return saham secara harian; (5) 
Menguji hipotesis dengan uji One Samplet-test. 

Hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai landasan pengujian ini adalah:  
H1: Terdapat reaksi pasar yang tercemin dalam abnormal return yang signifikan di sekitar The 

Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hipotesis penelitian diuji menggunakan perhitungan abnormal return dengan menggunakan 
market model. Perhitungan abnormal return digunakan untuk menguji ada tidaknya kandungan 
informasi yang menyebabkan pasar lebih dari kondisi normal. Reaksi pasar akan tercemin pada 
abnormal return dari perusahaan sub sektor perbankan dan properti selama periode peristiwa. H1 
diterima jika tingkat signifikansi kurang dari 0,1. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Statistik Deskriptif 
  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
tmin3 58 ,0796 ,6111 ,0802 

tmin2 58 ,0122 ,0561 ,0074 

tmin1 58 ,0052 ,0236 ,0031 

t0 58 -,1243 ,5330 ,0700 

tplus1 58 -,0168 ,1218 ,0160 

tplus2 58 ,0024 ,0249 ,0033 

tplus3 58 ,0023 ,0183 ,0024 

Sumber: spss, 2016 

Tabel 3 menunjukkan jumlah data, rata-rata, deviasi standar, dan rata-rata kesalahan standar 
dari setiap periode. Rata-rata digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 
diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai depresi rata-rata dan sampel. 
Rata-rata kesalahan standar digunakan untuk menilai kesalahan rata-rata dan sampel. Hal ini perlu 
dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 
memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 
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Tabel 4. Uji Hipotesis Abnormal Return dengan Market Model 

Periode T Sig. (2-tailed) AAR MARKET MODEL Keterangan 

t-3 ,992 ,326 0,080 tidak signifikan 
t-2 1,650 ,105 0,012 tidak signifikan 
t-1 1,689 ,097 0,005 signifikan 
t0 -1,776 ,081 -0,124 signifikan 

t+1 -1,052 ,297 -0,017 tidak signifikan 
t+2 ,745 ,460 0,002 tidak signifikan 
t+3 ,973 ,334 0,002 tidak signifikan 

Sumber: spss, 2016 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada periode pengamatan t-1 dan t0 saja yang memiliki nilai tingkat 
signifikansi (tingkat toleransi) kurang dari 10%. Hal ini menandakan bahwa terdapat reaksi pasar 
satu hari sebelum pengumuman dan pada saat pengumuman yang tercemin dalam abnormal return 
yang signifikan, sehingga hipotesis pertama diterima. 

 
 
 
 
 
 

 
Sumber: data diolah, 2016 
Gambar 1. Average Abnormal Return dengan Market Model 

 
Gambar 1 menunjukkan terdapat reaksi apa yang dilakukan oleh investor didasarkan pada 

hasil uji beda pada tabel 2. Penurunan pada periode t-1 menunjukkan bahwa investor cenderung 
untuk menjual saham sub sektor properti dan perbankan dikarenakan peningkatan suku bunga yang 
diumumkan oleh The Fed. Peningkatan suku bunga merupakan berita buruk bagi perusahaan sub 
sektor perbankan dan properti. Perusahaan sub sektor perbankan harus meningkatkan suku bunga 
kreditnya dan membuat kreditor tidak ingin menambah jumlah utangnya. Oleh sebab itu, investor 
berpendapat pendapatan perbankan akan mengalami penurunan dan investor memutuskan untuk 
menjual saham perusahaan sub sektor perbankan. Sedangkan investor memutuskan untuk menjual 
saham perusahaan sub sektor properti karena peningkatan suku bunga kredit akan membuat harga 
jual semakin mahal dan berdampak membuat semakin sedikit masyarakat yang mampu membeli 
properti. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. 
(2014), namun bertentangan dengan penelitian Linawati (2009). Hal ini menandakan bahwa 
terdapat reaksi pasar pada perdagangan saham perusahaan sub sektor perbankan dan properti satu 
hari sebelum pengumuman dan saat pengumuman kenaikan suku bunga The Fed 2015 yang 
menimbulkan abnormal return. 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan guna menguji reaksi pasar pada saham 

perusahaan sub sektor perbankan dan properti, maka dapat disimpulkan terdapat reaksi pasar yang 
menimbulkan abnormal return negatif. Hasil penelitian membuktikan terdapat reaksi pasar yang 
memicu abnormal return pada tanggal 16 September 2015 (sebelum pengumuman) dan 17 
September 2015 (saat pengumuman). Pada tanggal 16 September 2015, investor memberikan 
reaksi negatif dikarenakan investor melakukan aksi penjualan sehingga abnormal return yang 
didapat bernilai negatif.  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada periode penelitian yang digunakan. Peneliti 
hanya menggunakan periode jendela selama 7 hari dan periode estimasi selama 25 hari. Selain itu, 
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sampel dalam penelitian ini terbatas  pada sub sektor perbankan dan properti. Penelitian ini juga 
hanya menguji variabel abnormal return. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar peneliti 
dapat mengambil periode penelitian yang lebih panjang dan juga sampel yang lebih banyak. 
Variabel penguji juga dapat ditambahkan seperti jumlah permintaan dan penawaran saham, volume 
perdagangan, dan variabel lainnya (menggunakan sub sektor perusahaan  lain). 
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Abstract: This research is an empirical study to examine the effect of company size, liquidity, profitability, 
and accounting public firm (KAP) size to disclose the annual report of companies in consumer goods 
industry listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. The type of data used are secondary data. 22 
companies are sampled using the purposive sampling method. The data is analyzed by using linear multiple 
regression. The results show that company size, liquidity, profitability, and KAP size don’t affect the 
disclosure of annual report. The predictive ability of the four variables on disclosure of annual report as 
indicated by the adjusted R-square is 14.6% while the remaining 85.1% is influenced by another factors not 
included in this research model. 
 
Keywords: company size, liquidity, profitability, KAP size, disclosure of annual report 
 
Informasi merupakan hal penting dalam persaingan di dunia bisnis pada masa perkembangan 
teknologi seperti sekarang ini. Pengambil keputusan membutuhkan informasi-informasi penting 
dengan cepat dan lengkap untuk dapat menunjang keputusan bisnis yang akan diambil. Untuk 
memenuhi kebutuhan informasi stakeholders atau calon investor, perusahaan harus melakukan 
pengungkapan laporan keuangan yang lebih transparan dan lengkap guna mendukung pengambilan 
keputusan bisnis yang optimal. Laporan tahunan dan laporan keuangan merupakan salah satu 
informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak 
manajemen atas pengelolaan sumber daya pemilik serta jendela informasi yang memungkinkan 
bagi pihak-pihak di luar manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan. 

Pengungkapan laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory) dan pengungkapan yang bersifat sukarela 
(voluntary). Peraturan mengenai pengungkapan informasi wajib dalam laporan tahunan diatur oleh 
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan keputusan ketua BAPEPAM KEP-
134/BL/2006 yang saat ini disempurnakan dalam KEP-431/BL/2012 (BAPEPAM, 2012). Bapepam 
mewajibkan bagi perusahaan go public untuk mengungkapkan laporan tahunan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan dapat dikaitkan dengan 
karakteristik perusahaan yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu berkaitan dengan aspek 
struktur perusahaan, aspek kinerja perusahaan, dan aspek pasar perusahaan (Benardi, 2009). Ada 3 
(tiga) konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan yaitu adequate disclosure, fair 
disclosure, dan full disclosure. Konsep yang paling sering digunakan adalah adequate disclosure 
(pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang 
berlaku, yang mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh 
investor. Konsep fair disclosure (pengungkapan wajar) secara tidak langsung merupakan tujuan 
etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan 
informasi yang layak bagi pembaca potensial. Konsep full disclosure (pengungkapan penuh) 
menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang digunakan secara relevan. Penelitian mengenai 
pengungkapan sukarela laporan tahunan masih penting dilakukan karena pengungkapan sukarela 
pada informasi laporan tahunan sangat diperlukan oleh pihak-pihak pengguna, khususnya 
stakeholder untuk menilai kinerja perusahaan, menilai return saham yang akan diperoleh, dan 
menganalisis kelangsungan usaha perusahaan. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian, yaitu 
tahun 2010 sampai 2014, serta menambahkan likuiditas dan ukuran KAP sebagai variabel 
independen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh 
ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, ukuran KAP terhadap luas pengungkapan sukarela 
dalam laporan tahunan. 

Perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham 
dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Benardi et al. (2009) 
menyatakan hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (principal) mempekerjakan 
individu lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan 
kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama prinsipal. Hubungan keagenan mewajibkan 
agen memberikan laporan periodik pada prinsipal tentang usaha yang dijalankan dan prinsipal akan 
menilai kinerja agen melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Dalam hubungan 
keagenan laporan keuangan merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajemen (agen) 
kepada pemiliknya (prinsipal). 

Menurut Sugiarto (2009:48), teori signaling didasarkan pada ide bahwa manajer yang 
memiliki informasi bagus tentang perusahaan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada 
investor luar agar harga saham perusahaan meningkat. Penyampaian sinyal oleh perusahaan dapat 
dilakukan melalui pengungkapan laporan tahunan (annual report) dengan memberikan segala 
informasi mencakup keuangan dan nonkeuangan yang transparan. 

Pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi sarana penyajian informasi yang diperlukan 
untuk mencapai operasi pasar modal yang efisien. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu 
dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Menurut Standar Akuntansi 
Keuangan (IAI, 2012), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 
dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi data 
keuangan berupa posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang digunakan sebagai alat 
komunikasi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2012), tujuan laporan keuangan adalah untuk 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, 
termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik, serta informasi arus kas.  

Disclosure meliputi seluruh proses pelaporan keuangan. Ada beberapa metode untuk 
melakukan disclosure. Pemilihan metode yang terbaik tergantung pada sifat informasi yang akan 
disampaikan dan penting atau kurang pentingnya informasi tersebut. Beberapa metode yang lazim 
digunakan menurut Hendriksen (2002) adalah: (1) Bentuk dan cara pengaturan ikhtisar-ikhtisar 
keuangan; (2) Istilah-istilah yang digunakan adalah penyajian secara terperinci; (3) Info yang 
disajikan dalam ikhtisar keuangan yang bersangkutan dalam bentuk tanda kurung (parenthefical 
information); (4) Catatan kaki (foot notes) atas ikhtisar dan perincian atau daftar tambahan; (5) 
Informasi tambahan yang disajikan dalam bentuk yang agak berbeda diikhtisar keuangan dasar 
(supplementary statement), misalnya nama dan ikhtisar laba rugi dengan indeks harga konsumen. 

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) merupakan pengungkapan informasi yang 
diharuskan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Di 
Indonesia pengungkapan wajib telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan (annual report) bagi emiten atau 
bagi perusahaan publik.  

Elemen-elemen pengungkapan wajib mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 
modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan sukarela (voluntary 
disclosure) merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela dilaksanakan perusahaan yang mana 
pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh 
peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan pengungkapan 
atau tidak. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen dengan pertimbangan 
kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna informasi 
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keuangan terkait dengan aktivitas-aktivitas perusahaan. Pengungkapan sukarela bertujuan 
menyampaikan informasi akuntansi dan informasi lainnya terkait dengan aktivitas perusahaan yang 
dipandang relevan untuk dibuka dalam rangka memberikan dasar yang layak bagi pengambilan 
keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (annual report). 

Laporan tahunan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Bentuk dan isi laporan tahunan yaitu 
terdiri atas laporan manajemen mencakup ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan 
umum oleh manajemen, dan laporan keuangan yang telah diaudit. 

Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan 
laporan tahunan. Karakteristik perusahaan akan diklasifikasikan menjadi tiga komponen, yaitu 
struktur perusahaan yang terdiri dari variabel ukuran perusahaan, kinerja perusahaan yang terdiri 
dari variabel likuiditas dan profitabilitas, dan pasar perusahaan yang terdiri dari ukuran KAP. 

Hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dan manajemen telah membebani manajer 
untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya. Semakin besar sumber daya yang 
dikelola perusahaan, maka semakin besar pula aktivitas suatu usaha bisnis tersebut. Lang dan 
Lundholm (1993) dalam Benardi et al. (2009) menyatatakan bahwa tingkat keluasan informasi 
dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran 
perusahaan dikarenakan perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan 
publik (public demand) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang 
berukuran kecil. 

Arah hubungan ukuran perusahaan dan luas pengungkapan sukarela dapat bersifat negatif 
seperti yang diungkapkan dalam penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang berpendapat bahwa 
perusahaan besar sebaliknya memiliki dorongan untuk menahan informasi yang mengandung nilai 
relevan untuk menghindari tekanan biaya politik dalam hukum dan kenaikan pajak serta tekanan 
untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. 

Rasio likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang harus dipenuhi. Sutomo (2004) 
dalam penelitiannya variabel likuiditas terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan 
keuangan perusahaan go public memperoleh hasil bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan informasi suatu perusahaan. Benardi (2009) menemukan karakteristik 
perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan (likuiditas) tidak berpengaruh terhadap 
variasi luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas 
yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar 
untuk menunjukkan bahwa perusahanan dalam kondisi yang baik. 

Rasio profitabilitas menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 
laba bagi perusahaan. Berdasarkan teori signal, rasio profitabilitas dipertimbangkan sebagai 
indikator dari kualitas investasi. Singhvi dan Desai (1971) dalam Benardi et al. (2009) 
mengemukakan bahwa rentabilitas ekonomi atau margin laba yang tinggi akan mendorong manajer 
untuk memberikan informasi yang lebih luas karena perusahaan ingin meyakinkan investor 
terhadap profitabilitas perusahaan dan akan mendorong kompensasi bagi para manajer. Para 
investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan harapan 
perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula. Didasarkan dengan 
tujuan untuk menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memberikan 
pengungkapan laporan keuangan yang lebih detail mengenai kondisi perusahaan. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peranan penting dalam hal pelaporan keuangan 
perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar cenderung menyajikan laporan 
keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan karena memiliki 
kualitas, reputasi, dan kredibilitas dibanding KAP ukuran kecil (Becker et al., 1998 dalam Benardi 
et al., 2009). Penelitian mengenai ukuran kantor akuntan publik dengan luas pengungkapan 
sukarela telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Benardi et al. (2009), Sri (2007), dan 
Wijayanti (2009) yang menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik signifikan dan 
berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. 
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METODE 
Data kuantitatif yang digunakan berupa ukuran perusahaan, likuiditas perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap luas pengungkapan 
pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2010 sampai tahun 2014. Jenis pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data 
sekunder. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan 
tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar (listed) di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 sampai 2014. Sumber data tersebut diperoleh dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan data laporan keuangan tahunan yang diakses 
melalui website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sudah tercatat sebagai perusahaan go public pada tahun 2010 
sampai 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non probability sampling 
melalui metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan yang dijadikan sampel 
dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor industri barang 
konsumsi yang telah terdaftar sebagai perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2010 sampai 2014; (2) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang telah mempublikasikan 
laporan keuangan tahunan secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai 2014 di situs resmi Bursa 
Efek Indonesia (BEI); (3) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak delisting selama 
periode penelitian tahun 2010 sampai 2014; (4) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 
memiliki laba positif. 

Pada penelitian ini terdapat tiga hal yang akan diteliti, yaitu karakteristik perusahaan, luas 
pengungkapan, dan laporan keuangan tahunan. Tiga konsep tersebut kemudian dibagi menjadi dua 
variabel, yaitu sebagai variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan. Luas 
pengungkapan sukarela dapat dilihat dari tingkat kelengkapan dalam laporan keuangan tahunan 
perusahaan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan dapat diukur 
dengan indeks pengungkapan. Variabel dependen penelitian ini adalah luas pengungkapan 
sukarela, untuk mengukur variabel ini digunakan instrumen disclosure index seperti yang 
digunakan oleh Botosan (1997) yang sudah dimodifikasi dengan skor total 0 sampai dengan 65. 
Indeks pengungkapan sukarela tiap perusahaan diperoleh dengan menggunakan cara sebagai 
berikut: (1) Memberikan skor pada bagian pertama dari tabel pengungkapan, dengan skor 
maksimum 2 untuk pemberian informasi yang lebih terinci disertai dengan gambar, tabel, diagram 
atau penjelasan lain secara kuantitatif; (2) Memberikan skor pada bagian kedua dari tabel 
pengungkapan yaitu informasi non keuangan, dengan skor maksimum 2 untuk setiap 
pengungkapan data; (3) Memberikan skor pada bagian ketiga dari tabel pengungkapan yaitu 
informasi tentang masa depan perusahaan, dengan skor maksimum 3 untuk setiap pengungkapan 
data perusahaan yang memberikan informasi yang lebih terinci disertai dengan gambar, tabel, 
diagram dilengkapi dengan penjelasan data kuantitatif yang mendukung; (4) Memberikan skor 
pada bagian keempat dari tabel pengungkapan yaitu analisis dan pembahasan umum manajemen, 
dengan skor maksimum 3 untuk setiap pengungkapan data perusahaan yang memberikan informasi 
yang lebih terinci disertai dengan gambar, tabel, diagram dilengkapi dengan penjelasan data 
kuantitatif yang mendukung; (5) Menghitung skor total yang diperoleh setiap perusahaan sampel, 
yaitu dengan menjumlahkan setiap skor yang didapat untuk setiap item pengungkapan pada bagian 
pertama sampai dengan keempat. Skor maksimum yang dicapai dan pengungkapan item-item 
tersebut adalah 65. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 
likuiditas, profitabilitas, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Nilai total aset digunakan 
sebagai indikator untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilainya relatif lebih stabil 
dibandingkan dengan nilai total penjualan dan kapitalisasi pasar. Nilai kapitalisasi pasar cenderung 
lebih fluktuatif karena dalam perhitungannya terdapat komponen harga saham yang beredar. 
Ukuran perusahaan (size) dapat diukur dengan menggunakan nilai total asset sebagai berikut: 
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Size = Ln (Total Aktiva) 
Perhitungan likuiditas dalam penelitian ini adalah rasio lancar (current ratio) dengan 

membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Menurut Martono dan Harjito 
(2010:55) likuiditas pengukurannya adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =   
Aktiva  Lancar
Hutang  Lancar

 

Pemilihan laba sebelum pajak adalah karena perusahaan di Indonesia memiliki ukuran 
yang berbeda-beda sehingga metode ini sangat cocok digunakan karena menggambarkan lebih jelas 
tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset perusahaan sebelum pajak. 
Return on assets adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan 
sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  𝑜𝑛  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =   
Laba  Bersih  Setelah  Pajak

Total  Aset
 

 
Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four memiliki beberapa afiliasi diberbagai negara 

termasuk Indonesia. KAP Big Four dan afiliasinya antara lain: (1) KAP Purwantono, Suherman & 
Surdja (Ernst & Young); (2) KAP Osman Bing Satrio (Deloitte Touchhe Tohmatsu); (3) KAP 
Siddharta Widjaja (KPMG/Klynveld Peat Main Goerdeler); (4) KAP Tanudiredja, Wibisana & 
Rekan (Pricewaterhouse Coopers). 

Variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah jenis variabel dikotomi yang hanya 
memiliki dua nilai dan diukur dengan variabel dummy menggunakan skala nominal. Variabel 
ukuran KAP indikator pengukurannya dengan cara pemberian kode satu (1) untuk perusahaan yang 
menggunakan jasa KAP anggota Big Four beserta afiliasinya dan akan diberikan kode nol (0) 
untuk perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP non Big Four atau bukan afiliasinya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Analisis Statistik Deskriptif 

Sampel ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 
Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian 
No Keterangan Jumlah 

Perusahaan 
1 Perusahaan yang terdaftar di BEI sektor industri barang konsumsi tahun 2010-2014 39 
2 Kriteria I: 

Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Tahunan secara terus-menerus pada periode 
penelitian (2010-2014) 

(9) 

3 Kriteria II: 
Perusahaan mengalami delisting pada periode penelitian (2010-2014) 

(1) 

4 Kriteria III: 
Perusahaan dengan laba negatif 

(7) 

 Perusahaan yang dijadikan sampel 22 
 Jumlah observasi = (2010-2014) x sampel = 5 x 22 = 110 110 

Statistik deskriptif dari variabel penelitian ini selanjutnya diperoleh data penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Stastistik Deskriptif Variabel 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Size 110 19,89 32,08 27,65 2,91 
Likuiditas 110 0,51 11,74 2,87 2,04 
Profitabilitas 110 0,00 0,66 0,15 0,12 
Ukuran KAP 110 0,00 1,00 0,59 0,49 
LogIPS 110 1,61 1,67 1,65 0,14 
Valid N 110     
(listwise)      

Hasil uji statistik frekuensi ukuran KAP adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Hasil Uji Statistik Frekuensi Ukuran KAP 
 Frequency Percent 

          0,00 45 40,9 
Valid 1,00 65 59,1 
         Total 110 100,0 

Dari 110 sampel pengamatan perusahaan, 59,1% atau 65 sampel pengamatan dari perusahaan 
sektor industri barang konsumsi terkait telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 
tergabung dalam afiliasi Big Four di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan kemungkinan sebagian 
besar pihak manajemen perusahaan sektor industri barang konsumsi memiliki keyakinan bahwa 
pemeriksaan oleh pihak eksternal tersebut dipandang memiliki kualitas lebih karena termasuk 
afiliasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terakui terbaik empat besar tingkat dunia. 

Uji Asumsi Klasik 
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilias, 

dan ukuran KAP memiliki nilai Tolerance sebesar 0,743; 0,750; 0,677; 0,664 yang lebih dari 0,10 
dan tidak lebih dari 95%, sedangkan hasil perhitungan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
sebesar 1,345; 1,333; 1,477; 1,507 kurang dari 10, dengan demikian dalam model ini tidak ada 
masalah multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

Hasil uji autokorelasi menunjukan bahwa nilai test value sebesar 0,06826 dengan 
probabilitas 0,218 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol (H0) diterima. Oleh karena 
itu, dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antarnilai residual. 
Hasil Uji Glejser menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan 
secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari 
probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan sebesar 0,05 atau 5%. Jadi dapat 
disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berdasarkan uji 
Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikan variabel tersebut lebih besar dari taraf signifikan yang 
ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,254. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 
terdistribusi normal. 

 
Analisis Uji Hipotesis 

Nilai R2 (Adjusted R Square) sebesar 0,149 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size), 
likuiditas, profitabilitas, dan ukuran KAP memberikan informasi tentang variabel terikat luas 
pengungkapan laporan tahunan sebesar 14,9% dan sisanya 85,1% dijelaskan oleh faktor lain yang 
tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Nilai signifikansi keberartian model adalah 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
signifikan uji F variabel ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, dan ukuran KAP lebih 
kecil dibandingkan 0,05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil dari pengujian simultan ini 
adalah ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan 
terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. Hasil uji signifikansi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Model Unstandardized Coefficients Stand. Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 1,675 0,015  114,628 0,000 
Size -0,001 0,000 -0,164 -1,604 0,112 
Likuiditas 0,001 0,001 0,098 0,960 0,339 
Profitabilitas -0,021 0,012 -0,191 -1,778 0,078 
Ukuran KAP  -0,006 0,003 -0,204 -1,882 0,063 

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap luas pengungkapan laporan tahunan dengan nilai signifikan sebesar 0,112. Nilai tersebut 
lebih besar dari α = 0,05 sehingga hipotesis H0 diterima yang berarti bahwa variabel bebas ukuran 
perusahaan (size) secara parsial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. 

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas 
pengungkapan laporan tahunan dengan nilai signifikan sebesar 0,339. Nilai tersebut lebih besar dari 
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α = 0,05 sehingga hipotesis H0 diterima yang berarti bahwa variabel bebas likuiditas secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan.  

Hasil dari uji t juga menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan laporan tahunan dengan nilai signifikan sebesar 0,078. Nilai tersebut lebih besar dari 
α = 0,05 sehingga hipotesis H0 diterima yang berarti bahwa variabel bebas profitabilitas secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. 

Hasil dari pengujian secara uji t menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 
terhadap luas pengungkapan laporan tahunan dengan nilai signifikan sebesar 0,063. Nilai tersebut 
lebih besar dari α = 0,05 sehingga hipotesis H0 diterima yang berarti bahwa variabel bebas ukuran 
KAP secara parsial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. 
 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas dan ukuran KAP terhadap luas pengungkapan 
laporan tahunan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010 sampai 2014; ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas dan ukuran KAP 
mempengaruhi luas pengungkapan laporan tahunan tetapi tidak signifikan dalam pengujian 
hipotesis. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa variabel ukuran perusahaan (size) tidak 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. Hal ini dikarenakan karena tingginya 
kesediaan perusahaan untuk menanggung biaya keagenan sehingga perusahaan tidak memerlukan 
pengungkapan informasi yang lebih banyak untuk mengurangi biaya keagenan, semakin besar 
perusahaan maka memiliki dorongan untuk tidak mengungkapkan informasi yang relevan tentang 
sumber daya yang dikelola perusahaan untuk menghindari tekanan biaya.  

Hasil pengujian variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan 
tahunan. Tidak pengaruhnya likuiditas terhadap luas pengungkapan laporan tahunan kemungkinan 
disebabkan karena tingkat likuiditas yang rendah akan berhubungan dengan tingkat luas 
pengungkapan laporan tahunan yang rendah. Likuiditas sebagai tolok ukur kinerja berarti bahwa 
perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi cenderung tidak akan mengungkapkan lebih banyak 
informasi. Sedangkan perusahaan dengan likuiditas rendah memiliki kewajiban untuk menjelaskan 
lemahnya kinerja perusahaan. 

Hasil pengujian variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 
laporan tahunan. Profitabilitas yang tinggi tidak menjamin semakin luasnya pengungkapan sukarela 
yang disajikan. Perusahaan memiliki pandangan bahwa informasi yang menggambarkan 
kemampuan finansial perusahaan cenderung memiliki daya tarik yang lebih tinggi sehingga luas 
pengungkapan sukarela dianggap tidak terlalu mempengaruhi keputusan para investor maupun 
kreditor. 

Hasil pengujian variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 
laporan tahunan. Tidak pengaruhnya ukuran KAP terhadap luas pengungkapan laporan tahunan 
dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak pengguna informasi keuangan mengenai perbedaan 
hasil jasa yang diberikan KAP sebagai pihak pemeriksa eksternal. Perusahaan yang laporan 
keuangannya diaudit oleh KAP yang termasuk dalam The Big Four dianggap lebih berkualitas 
dalam pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan yang menggunakan KAP yang besar, laporan 
keuangan yang diterbitkan perusahaan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga luas 
pengungkapan sukarela dianggap tidak terlalu mempengaruhi keputusan para investor maupun 
kreditor. 

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu: (1) Penggunaan sampel hanya pada 
perusahaan sektor industri barang konsumsi. Hal ini menyebabkan penelitian belum tentu bisa 
digeneralisasi pada jenis-jenis perusahaan yang berbeda lainnya; (2) Penelitian ini menggunakan 
data sekunder sehingga analisis data sangat bergantung pada hasil publikasi data (laporan keuangan 
perusahaan); (3) Dalam memberikan skor item-item pengungkapan sukarela mungkin saja ada 
perbedaan penafsiran mengenai penilaian skor tiap item dengan peneliti lainnya; (4) Dilihat dari 
nilai koefisien determinasi (adjusted R2) 14,9% yang berarti varian variabel bebas ukuran 
perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, ukuran KAP mempengaruhi variabel terikat luas 
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pengungkapan 14,9 persen sedangkan sisanya 85,1 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di 
luar model penelitian. Hal ini berarti masih ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan tahunan. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Investor tidak hanya terbatas pada informasi-informasi internal masing-masing perusahaan 
yang berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan dalam meneliti luas 
pengungkapan, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor eksternal kebijakan perusahaan, seperti 
kondisi pasar yang terjadi, tingkat inflasi, dan faktor-faktor eksternal yang lain. Hal ini dikarenakan 
secara tidak langsung mempengaruhi keuntungan yang diperoleh dalam melakukan investasi. 

Saran untuk perusahaan adalah perusahaan diharapkan juga dapat mengkaji terlebih dahulu 
faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan tahunan sehingga dalam 
pelaksanaanya nanti saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan investor, karena tidak 
semua investor hanya menginginkan keuntungan dari luas pengungkapan laporan tahunan saja 
tetapi juga dari fluktuasi harga saham. 

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian ini masih menggunakan 4 variabel 
bebas dengan jumlah populasi 39 perusahaan sektor industri barang konsumsi dan dengan sampel 
yang sudah ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu sebanyak 22 perusahaan, sehingga 
memberikan kesempatan kepada peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian, 
sehingga jumlah sampel yang digunakan akan semakin bertambah. Penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas ataupun pada sektor lain yang lebih spesifik 
berbeda dalam aktivitasnya, misalnya perusahaan sektor perbankan yang menjual jasanya dalam 
aktivitas perusahaannya. Penelitian selanjutnya juga bisa menambahkan variabel yang lain 
mengingat nilai Adjusted R Square sebesar 14,9%, berarti masih ada variabel lain yang dapat 
diteliti lebih lanjut yang mempengaruhi luas pengungkapan misalnya menggunakan variabel lain 
seperti umur listing atau lingkup bisnis. Penelitian yang selanjutnya diharapkan pula dapat lebih 
banyak lagi membandingkan penafsiran beberapa peneliti sebelumnya item pengungkapan sukarela 
dengan menggabungkan beberapa penelitian yang lain. 
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Abstract: This research aims to know the factors that affect the behavior of the taxpayer's interest in using 
the e-Filing as a means of tax reporting in particular in Jember. The variables used in this study was the 
dependent variable i.e. taxpayer behavior interest in using the e-Filing and its independent variables namely 
knowledge, perception, perception of ease of use, security and confidentiality as well as experience. The data 
used in this research is the primary data using questionnaires. The sample is a Personal Taxpayers have 
NPWP use e-Filing in the Jember. This sample collection method was random sampling. Based on the results 
of the research showed that knowledge, perception of usability, ease of perception of significant interest to 
the effect the behavior of taxpayers in using the e-Filing, while security and confidentiality as well as 
influential but not significant experience against the taxpayer's behaviour interest in using e-Filing as a means 
of tax reporting.  
 
Keywords: e-Filing, NPWP, knowledge, perception, perception of ease of Use, security and confidentiality, 
experience.  
 
 
Electronic Filing System (e-Filing) yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan surat 
pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik (e-Filing) yang dilakukan melalui sistem on-line yang 
real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa 
Aplikasi. Sampai saat ini, belum semua wajib pajak menggunakan e-Filing karena wajib pajak 
masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT membingungkan 
dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak belum memahami pengoperasian 
e-Filing serta kemampuan wajib pajak dalam penggunaan e-Filing masih minim.   

Persepsi kemudahan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak 
yang beranggapan bahwa e-SPT itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus 
menggunakannya, jika wajib pajak telah merasakan ketidaknyamanan pada e-SPT tersebut, maka 
yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi enggan menggunakannya.  Sosialisasi tentang e-
Filing kepada para wajib  pajak  masih  belum maksimal dan berkelanjutan. Pelaporan SPT 
Tahunan secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak maupun DJP.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2008) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan 
persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan senyatanya, sedangkan terhadap 
minat perilaku tidak berpengaruh signifikan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa sikap dan 
penggunaan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap penggunaan senyatanya, pengalaman tidak 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan minat perilaku, jenis kelamin berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi kegunaan, sedangkan pada persepsi kegunaan maupun penggunaan 
senyatanya tidak berpengaruh signifikan, persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap 
sikap dan persepsi kegunaan.  

Sugihanti (2011) juga melakukan studi empiris mengenai analisis factor-faktor yang 
mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-Filing. Penelitian ini 
menghasilkan variabel yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-
Filing adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan kesukarelaan, sedangkan yang tidak 
mempengaruhi minat perilaku Wajib Pajak adalah kompleksitas, pengalaman, keamanan dan 
kerahasiaan, dan kecepatan.  
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Desmiyanti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh 
signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Persepsi kemudahan 
berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaaan e-Filing. Kerumitan 
berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Keamanan 
dan kerahasiaan berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-
Filing. Kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas 
perilaku dalam penggunaan eFiling.  

Penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2013) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil 
analisis yang dilakukan variabel ekspektasi kinerja, kualitas sistem dan kepuasan penggunaan 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Badan dalam penggunaan sistem e-
Filing dan kualitas sistem merupakan faktor yang paling dominan dalam  mempengaruhi Wajib 
Pajak Badan dalam menggunakan sistem e-Filing.  

Wowor, dkk (2014) menyatakan bahwa perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap sistem e-
Filing dapat berbentuk keinginan dan menggunakannya di masa depan atau bagi wajib pajak yang 
telah menggunakan e-Filing berkeinginan untuk terus melanjutkan penggunaannya. Hasil 
penelitiannya menunjukan bahwa persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan 
berpengaruh secara signifikan. Persepsi kecepatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
perilaku penggunaan e-Filing.   

Nugroho (2012) penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman akan 
peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas perpajakan 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan merupakan 
segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek 
tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan 
dan berfikir yang menjadi dasar manusia bersikap dan bertindak. Pengetahuan dikaitkan dengan 
segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Pengetahuan akan peraturan 
perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan 
pelatihan yang dilakukan oleh DJP. 

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi 
dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Kegunaan 
teknologi dari pengguna dalam memutuskan  penerimaan  teknologi  tersebut sangat memberikan 
kontribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat  memberikan manfaat terhadap peningkatan performa 
kinerja. Persepsi tentang kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai 
suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan 
digunakan. Sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi 
kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut.   

Keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, risiko hilangnya data atau 
informasi sangat kecil, dan risiko pencurian rendah. Kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan 
dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. 
Data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk 
menyalahgunakan data pengguna sistem.  

Pengalaman dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan penggunaan (user) yang 
diperolehnya ketika pengguna telah pernah menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut 
sebelumnya. Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan ketrampilan 
tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengan apa yang dilakukan selama 
periode tertentu. Berdasarkan uraian diatas hipthesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
H1: Pengetahuan berpengaruh terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan e-Filing.  
H2: Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan e-

Filing.  
H3: Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan e-

Filing.  

H4: Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam 
Penggunaan e-Filing.  
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H5: Pengalaman berpengaruh terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan e-Filing.  
 
METODE  

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang 
berlandasakan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer. Data primer merupakan penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan 
keberhasilan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data untuk memperoleh data dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara (1) Kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:199). (2) Survei Literatur adalah 
dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan non publikasi dari sumber 
sekunder dalam bidang minat khusus bagi peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Jember. Alasan penelitian 
ini dilakukan karena adanya peningkatan wajib Pajak orang pribadi dalam menggunakan e-Filing. 
Sampel data penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Jember yang sudah mempunyai 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil 
Analisis Realibilitas dan Validitas 

Hasil ini menunjukan nilai Cronbach Alpha (α) dalam lima variabel yaitu, pengetahuan (PG) 
90,6%, persepsi kegunaan (PKG) 95,6%, Persepsi Kemudahan (PKM) 95,1%, keamanan dan 
kerahasiaan (KK) 90,9%, pengalaman (P) 88.9%, minat perilaku wajib pajak (MWP) 94,7% 
dengan hasil ini bisa dikatakan reliabilitas karena nilai dari Cronbach Alpha (α) di atas 0,60 semua. 
Konstruk Pengetahuan menghasilkan Kaiser Mayer Olkin (KMO) 0,792 sehingga dapat dilakukan 
analisis faktor, begitu juga dengan Bartlett’s Test Chi-Square = 635,713 dan signifikan pada 0,000, 
maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan dan konstruk pengetahuan bisa 
dikatakan valid. Konstruk persepsi kegunaan menghasilakan KMO 0,908 sehingga dapat dilakukan 
analisis faktor, begitu juga dengan Bartlett’s Test Chi-Square = 867,351 dan signifikan pada 0,000, 
maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan dan konstruk persepsi 
kegunaan bisa dikatakan valid. Konstruk persepsi kemudahan menghasilakan KMO 0,892 sehingga 
dapat dilakukan analisis faktor, begitu juga dengan Bartlett’s Test Chi-Square = 862,727 dan 
signifikan pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan dan 
konstruk persepsi kemudahan bisa dikatakan valid. Konstruk keamanan dan kerahasiaan 
menghasilakan KMO 0,840 sehingga dapat dilakukan analisis faktor, begitu juga dengan Bartlett’s 
Test Chi-Square = 371,702 dan signifikan pada 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis 
faktor dapat dilanjutkan dan konstruk Keamanan dan Kerahasian bisa dikatakan valid. Konstruk 
pengalaman menghasilakan KMO 0,540 sehingga dapat dilakukan analisis faktor, begitu juga 
dengan Bartlett’s Test Chi-Square = 143,083 dan signifikan pada 0,000, maka dapat disimpulkan 
bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan dan konstruk pengalaman bisa dikatakan valid. Konstruk 
minat perilaku wajib pajak menghasilakan KMO 0,890 sehingga dapat dilakukan analisis faktor, 
begitu juga dengan Bartlett’s Test Chi-Square = 681,153 dan signifikan pada 0,000, maka dapat 
disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan dan konstruk minat perilaku wajib pajak 
bisa dikatakan valid.  

Uji Multikolinieritas  
Hasil Uji Multikolinieritas menunjukan bahwa pada variabel pengetahuan, persepsi kegunaan, 
persepsi kemudahan, kerahasiaan dan keamanan, serta pengalaman tersebut mempunyai drop nilai 
tolerance sebesar 0,392, 0,297, 0,283, dan 0,730, 0,569 yang menunjukan tidak terjadinya korelasi 
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antara variabel independen, hal ini terjadi karena tidak ada variabel independen yang memiliki 
tolerance kurang dari 0,10 dan tidak lebih dari 95%, sedangkan hasil perhitungan dari nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) yaitu 2,550, 3,366, 3,528, 1,369, dan 1,758 yang menunjukan hal 
yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, dan dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.  

Uji Heterokedastisitas  
Hasil uji heterokedastisitas adalah variabel pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan, 
keamanan dan kerahasiaan, serta pengalaman mempunyai nilai signifikan sebesar 0,671, 0,052, 
0,155, 0,579, 0,216. Masing-masing variabel menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,050. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut bersifat homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas.  

Uji Autokorelasi  
Berdasarkan dari hasil pengolahan data menunjukan bahwa nilai test value sebesar 0,00894 dengan 
probabilitas 0,613 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol (H0) diterima, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.  

Uji Normalitas  
Berdasarkan hasil uji normalitas besarnya nilai kolmogorov-smirnov adalah 1,172 dan signifikan 
pada 0,128 hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual  berdistribusi secara normal. 

Uji Koefisien Deteminasi (R2)  
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa besarnya adjusted R2 adalah 0,790. Hal ini 
berarti 79% variasi minat perilaku wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel 
independen pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, 
serta pengalamanan sedangkan sisanya 21% (100%-79%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar 
model. Berikut adalah tabel hasil pengujian koefisien determinasi: 

 Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi 
F R Square Adjusted R Square Sig. 

107,085 0,797 0,790 0 
 

Uji Keberartian Model  
Hasil uji ANOVA atau F test bisa dilihat pada tabel 1 diatas, berdasarkan tabel tersebut 

didapat nilai F hitung sebesar 107,085 dengan probabilitas 0,000, karena probabilitas jauh lebih 
kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi minat perilaku wajib pajak 
dalam menggunakan e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak atau dapat dikatakan bahwa 
pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasian serta pengalaman 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-
Filing sebagai sarana pelaporan pajak.  

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)  
Berdasarkan hasil pengolahan data ada lima variabel independen yang dimasukkan dalam 

model regresi. Variabel pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan berpengaruh 
signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak. Hasil ini dapat dilihat dari nilai pengetahuan, 
persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan sebesar 0,003, 0,006, dan 0,000. Variabel keamanan 
dan kerahasiaan serta pengalaman memiliki nilai 0,790 dan 0,452 hasil ini berpengaruh tetapi tidak 
signifikan, karena syarat signifikan adalah nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan berpengaruh signifikan 
terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing. Berikut adalah tabel hasil 
pengujian signifikansi parameter individual (t): 
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Tabel 2. Uji Signifikansi Parameter Individual 
Variabel t  Sig.  

Pengetahuan 3,008 0,003  
Persepsi Kegunaan 2,778 0,006  
Persepsi Kemudahan 7,499 0,000  
Keamanan dan Kerahasiaan 0,267  0,790  
Pengalaman 0,754  0,452  

 
Pembahasan 

Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data yang telah diperoleh berdasarkan 
hasil analisis yang telah diketahui mengenai hipotesis yang diterima dan ditolak. Selanjutnya 
sistematis pembahasan ini disusun secara berurutan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah 
diajukan.  
Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan e-Filing 

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian diatas menunjukan bahwa variabel 
pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-
Filing sebagai sarana pelaporan pajak. Hasil ini ditunjukan dengan nilai P sebesar 3,008 dengan Sig 
sebesar 0,003. Hasil penelitian ini menunjukan nilai Sig 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakuan oleh Nugroho (2012) menyatakan bahwa pengetahuan 
dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. 
Anggraeni (2011) juga menyatakan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mempengaruhi 
kemauan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan.   

Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif 
terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta melaporkan pajak tersebut. Jika wajib 
pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang e-Filing sebagai sarana 
pelaporan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan menggunakan e-Filing tersebut.  
Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan e-
Filing 

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian di atas menunjukan bahwa variabel persepsi 
kegunaan berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing 
sebagai sarana pelaporan pajak. Hasil ini ditunjukan dengan nilai P sebesar 2,778 dengan Sig 
sebesar 0,006. Hasil penelitian ini menunjukan nilai Sig 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakuan Wiyono (2008) menyatakan bahwa persepsi kegunaan 
berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing. Desmayanti 
(2012) melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan 
positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Wajib pajak mempersepsikan e-Filing memberikan kegunaan (manfaat) terhadap 
peningkatan produktivitas kerja. Semakin besar persepsi wajib pajak mengenai kegunaan e-Filing 
akan memberikan minat yang semakin besar untuk menggunakan e-Filing dimasa datang. 
Kegunaan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-Filing. Jika pengguna 
menginterpretasikan bahwa sistem eFiling mudah digunakan maka penggunaan sistem akan 
tercapai.  
Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan e-
Filing 

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian di atas menunjukan bahwa variabel persepsi 
kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-
Filing sebagai sarana pelaporan pajak. Hasil ini ditunjukan dengan nilai P sebesar 7,499 dengan Sig 
sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan Studi yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para wajib pajak yang telah 
mencoba atau menggunakan e-Filing di Indonesia menunjukkan hasil  bahwa persepsi kemudahan 
berpengaruh signifikan terhadap sikap dan  persepsi kegunaan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Desmiyanti (2012) memperoleh hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif 
terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing.  
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Kemudahan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-Filing. Jika pengguna 
menginterpretasikan bahwa sistem e-Filing mudah digunakan maka penggunaan sistem akan 
tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu dan 
tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga 
intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing dapat meningkat.  
Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak dalam 
Penggunaan e-Filing 

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian di atas menunjukan bahwa variabel keamanan 
dan kerahasiaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam 
menggunakan e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak. Hasil ini ditunjukan dengan nilai P sebesar 
0,267 dengan Sig sebesar 0,790. Hasil penelitian ini menunjukan nilai Sig 0,790 lebih besar dari 
0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan Sugihanti (2011) yang menyatakan 
bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh positif terhadap minat perilaku pengguna e-
Filing. Peneliti beranggapan bahwa bukti nyata dari keamanan dan kerahasiaan terhadap minat 
perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing dengan tidak adanya jaminan keamanan dan 
kerahasiaan yang diberikan oleh pihak Penyedia Jasa Aplikasi pada sistem e-Filing wajib pajak 
kurang berminat untuk menggunakan e-Filing.  

Temuan diatas tidak sejalan dengan hasil penelitian Wowor, dkk (2014) menyatakan bahwa 
keamanan dan dan kerahasiaan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggunaan e-
Filing pada wajib pajak badan. Kebanyakan pengguna (user) tidak memahami betul risiko 
keamanan dan kerahasiaan dari eFiling. Pengguna beranggapan bahwa pihak Penyedia Jasa 
Aplikasi telah memperhatikan keamanan dan kerahasiaan mereka, padahal pengguna tidak 
mengetahui seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk keamanan dan kerahasiaan dari e-Filing.   
Pengaruh Pengalaman terhadap Minat Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan e-Filing 

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian diatas menunjukan bahwa variabel 
pengalaman berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam 
menggunakan e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak. Hasil ini ditunjukan dengan nilai P sebesar 
0,754 dengan Sig sebesar 0,452. Hasil penelitian ini menunjukan nilai Sig 0,452 lebih besar dari 
0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2008) 
menyatakan hal yang berbeda yaitu pengalaman memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
persepsi kegunaan maupun minat perilaku dalam penggunaan e-Filing. Sugihanti (2009) 
melakukan penelitian menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 
minat perilaku penggunaan e-Filing.  

Temuan diatas tidak sejalan dengan hasil penelitian Wowor, dkk (2014) melakukan 
penelitian menghasilkan bahwa persepsi pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap 
perilaku penggunaan e-Filing pada wajib pajak badan di kota Medan. Peneliti beranggapan bahwa 
bukti nyata dari pengalaman adalah kurangnya pengalaman menggunakan e-Filing dan sebaliknya 
pengalaman yanng banyak dalam menggunakan internet dan media online lain tidak secara 
langsung memberikan minat untuk menggunakan e-Filing.  
 
SIMPULAN 

Penelitian yang dilakukan ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 
menggunakan e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak. Hasil penelitian di atas merupakan jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil pembahasan penelitian ini berisi tentang hasil dari variabel-
variabel independen yang diujikan dimana ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang 
mempunyai NPWP di daerah Jember. Peneliti mengambil 6 variabel yaitu minat perilaku wajib 
pajak, pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta 
pengalaman. Variabel pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan berpengaruh 
signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing, sedangkan variabel 
keamanan dan kerahasiaan serta pengalaman berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap minat 
perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing.  
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Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel pengetahuan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing. Persepsi 
kegunaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam 
menggunakan e-Filing, dan persepsi kemudahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing.  

Hasil penelitian pada variabel lainnya menunjukan bahwa variabel keamanan dan kerahasian 
secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam 
menggunakan e-Filing. Pengalaman secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap 
minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing.  
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Abstract: This research is explanatory research conducted at SMK Negeri 2 Tuban. The population of the 
study was 144 students of class X in SMK Negeri 2 Tuban. The sample consists of students of class X AK 1, 
AK 2, 3 AK, and AK 4 SMK Negeri 2 Tuban school year 2015-2016. Data on teachers' pedagogical 
competence and motivation to learn technique was used a questionnaire. While student learning outcomes 
obtained from midterms scores of 2015-2016 school year. The results of this study suggest that there is 
influence of pedagogical competence accounting teacher and students' motivation toward learning outcome 
of financial accounting. This is demonstrated by the multiple regression equation derived from the constant 
value of 99.580, while the variable value of 0.362 teachers' pedagogical competence and motivation to learn 
the variable value of 0.222 in the regression function as a whole. From the results of research and discussion 
it can be concluded that there is significant influence between accounting teacher pedagogical competence to 
the learning outcomes of financial accounting and there is significant influence between the students' 
motivation to learn the results of financial accounting. 
 
Keywords: pedagogical competency, learning motivation, learning outcome 
 
 
Pendidik (guru) dalam proses belajar mengajar memiliki peran kunci dalam menentukan kualitas 
pembelajaran. Guru diharapkan dapat menunjukkan kepada siswa tentang bagaimana cara 
mendapatkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Tugas dan peran pendidik yang utama 
terletak pada aspek pembelajaran dan pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Undang-Undang  Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Dalam konteks sistem pendidikan nasional tersebut, seorang pendidik harus memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Seorang guru dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kompetensi sesuai 
dengan Undang-Undang Sisdiknas yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Umami dan Roesminingsih (2014) menjelaskan 
bahwa dari keempat bentuk kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik guru memiliki peran yang 
sangat sentral dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu kompetensi ini termasuk 
salah satu kompetensi penting yang harus dikuasai oleh para guru. Wulandari (2013) 
mengemukakan bahwa kemampuan guru dalam mengelola aktivitas pembelajaran merupakan 
kompetensi pedagogik guru. Selain faktor kompetensi guru, motivasi belajar siswa turut berperan 
serta dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena motivasi adalah dorongan atau daya 
penggerak yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah sebuah tujuan tertentu. Menurut Putri 
dan Isnani (2015), proses belajar mengajar adalah kegiatan utama dalam pendidikan dan untuk 
mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar maka dilihat dari hasil belajar yang optimal. 
Hasil belajar optimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu minat dan motivasi. Hamdu dan 
Agustina (2011) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 
motivasi. Dengan adanya motivasi siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan memiliki 
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konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah 
satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di SMK Negeri 2 Tuban terdapat berbagai 
macam masalah yang muncul. Siswa belum termotivasi untuk belajar, hal ini dapat dibuktikan 
dengan rasa malas yang muncul dalam diri siswa jika mengikuti pelajaran akuntansi dikarenakan 
identik dengan angka-angka, selain itu siswa tidak memperhatikan sepenuhnya materi yang 
disampaikan guru. Hasil belajar di SMKN 2 Tuban pada program keahlian akuntansi yang 
diharapkan belum begitu memuaskan. Penguasaan guru dalam mengelola aktivitas belajar di kelas 
cenderung kurang, karena guru belum dapat sepenuhnya menjelaskan kepada siswa tentang materi 
yang belum dipahami.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik guru akuntansi 
terhadap hasil belajar akuntansi keuangan dan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap hasil belajar akuntansi keuangan. Menurut Mulyasa (2013:75), kompetensi pedagogik 
adalah suatu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 
terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
Motivasi belajar menurut Uno (2011:1) adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 
bertingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau 
penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Purwanto (2008: 2), hasil 
belajar adalah hasil yang menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa 
dalam tujuan-tujuan belajar. Bagi seseorang, belajar merupakan suatu kewajiban dan berhasil atau 
tidaknya seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh anak 
tersebut. 

 
METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksplanasi. Penelitian 
ini bertempat di SMK Negeri 2 Tuban. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama  6 bulan 
yaitu bulan Februari – Juli 2016 tahun ajaran 2015-2016. Hasil belajar yang digunakan yaitu nilai 
ulangan tengah semester kelas X Ak  semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Populasi dalam 
penelitian ini adalah  semua siswa yang mendapat mata pelajaran akuntansi yaitu kelas X di SMK 
Negeri 2 Tuban berjumlah 144 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu metode dokumentasi dan metode kuisioner/Angket. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan regresi berganda.  
Berikut ini jumlah populasi siswa kelas X yang disajikan dalam sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Populasi 
No Kelas Jumlah Mahasiswa 
1 Kelas X Ak 1 L = 2 P = 34 ∑LP = 36 
2 Kelas X Ak 2 L = 0 P = 36 ∑LP = 36 
3 Kelas X Ak 3 L = 0 P = 36 ∑LP = 36 
4 Kelas X Ak 4 L = 0 P = 36 ∑LP = 36 
 Jumlah Populasi 144 

Penelitian ini menggunakan sampel dalam mengolah datanya. Dalam penelitian ini teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel bila populasi mempunyai anggota atau unsur berstrata proporsional. Adapun 
sampelnya sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Perhitungan Sampel 

No Kelas Jumlah siswa 
1 Kelas X Ak 1 36     x   36 

144 
9 siswa 

2 Kelas X Ak 2 36     x   36 
144 

9 siswa 

3 Kelas X Ak 3 36     x   36 
144 

9 siswa 
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4 Kelas X Ak 4 36     x   36 
144 

9 siswa 

 Jumlah  36 siswa 
 
Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
   
Keterangan : 
X1 :  Kompetensi pedagogik guru 
X2 :  Motivasi belajar siswa 
Y :   Hasil belajar siswa 

: Pengaruh secara parsial  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang disajikan berupa skor total masing-masing variabel yaitu skor total yang diperoleh 
dari pengisian angket dari kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar siswa, sementara itu 
hasil belajar siswa yang disajikan berupa nilai Ulangan Tengah Semester (UTS). 
Analisis Deskriptif 
Berdasarkan data dari angket yang disebarkan kepada responden dapat digambarkan bagaimana 
kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar pada mata pelajaran akuntansi sebagai berikut. 
Kompetensi pedagogik guru 
Berdasarkan tabel data kompetensi pedagogik guru dengan jumlah siswa (N) sebanyak 36 dengan 
range 23 yang diperoleh dari nilai minimum 54 dan nilai maksimum 77 serta diperoleh rata-rata 
nilai (mean) 63,83 sedangkan standar error sebesar 1,238. Berdasarkan statistik deskriptif dapat 
dinyatakan bahwa nilai rata-ratanya (mean) 63,83 dari nilai minimum 54 dan nilai maksimum 77. 
Motivasi Belajar Siswa 
Berdasarkan tabel pengolahan SPSS dapat diketahui data motivasi belajar siswa dengan jumlah 
siswa (N) sebanyak 36 dengan range 25 yang diperoleh dari nilai minimum 54 dan nilai maksimum 
79, serta dipeoleh rata-rata (mean) 67,08 sedangkan standar erornya sebesar 1,126. Berdasarkan 
statistik deskriptif dapat dinyatakan bahwa nilai rata-ratanya (mean) 67,08 dari nilai minimum 54 
dan nilai maksimum 79 . 
Hasil Belajar Siswa 
Gambaran hasil belajar siswa berdasarkan nilai ulangan tengah semester 2 tahun ajaran 2015-2016 
siswa program keahlian akuntansi pada mata pelajaran akuntansi dapat diketahui berdasarkan 
perhitungan statistik deskriptif seperti tabel 3. 
Tabel 3. Data Frekuensi  Hasil Belajar Siswa 

No Daftar Nilai UTS Frekuensi Persentase 
1. 80 3 8,33% 
2. 85 4 11,11% 
3 87 1 2,78% 
4 89 3 8,33% 
5 90 11 30,56% 
6 91 1 2,78% 
7 92 3 8,33% 
8 93 4 11,11% 
9 94 2 5,56% 

10 95 3 8,33% 
11 96 1 2,78% 

 Jumlah 36 100% 

X1 

Y 

X2 
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Pada tabel diatas frekuensi nilai UTS tertinggi terdapat pada nilai 90, sedangkan frekuensi nilai 
UTS terendah terdapat pada nilai 87, 91, dan 96. Menurut pengolahan data SPSS, hasil belajar 
siswa dapat diolah dengan hasil  pada tabel 3. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui data hasil 
belajar siswa dengan jumlah (N) sebanyak 36, dengan range 16 yang diperoleh dari nilai minimum 
80 dan nilai maksimum 96 serta diperoleh nilai rata-rata (mean) 89,78 sedangkan standar devisiasi 
sebesar 0,691. Berdasarkan statistik deskriptif dapat dinyatakan bahwa hasil belajar siswa program 
akuntansi  SMK Negeri 2 Tuban pada mata pelajaran akuntansi adalah baik, hal tersebut dibuktikan 
dengan nilai rata-rata (mean) 89,78 dari nilai minimum 80 dan nilai maksimum 96. Ditinjau dari 
nilai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) untuk pelajaran akuntansi dengan nilai > 75 dari 36 siswa 
yang memperoleh nilai < 75 tidak ada. Hal tersebut menunjukan bahwa semua nilai siswa adalah 
lulus. 
 
Analisis Regresi Berganda 
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Arikunto (2010) 
menyatakan bahwa teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan  analisis inferensial dalam hal ini analisis regresi berganda 
dengan rumus: 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 
Y : Hasil belajar siswa 
X1 : Kompetensi pedagogik guru 
X2 : Motivasi belajar siswa 
b : Bilangan koefisien regresi 
a : Konstanta 

 
Data untuk analisis regresi berganda dalam penelitian disajikan dibawah ini: 

 
Tabel 4. Tabel Coefficient 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 
99.580 16.465 

 
6.048 .000 

     

Komp_peda .362 .164 .330 2.209 .034 .368 .359 .329 .990 1.010 

Motivasi_bljr .222 .090 .369 2.469 .019 .403 .395 .367 .990 1.010 
a. Dependent Variable: Hasil_bljr         

 
Tabel 5. Tabel Anova 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 162.606 2 81.303 6.103 .006a 

Residual 439.616 33 13.322   

Total 602.222 35    
a. Predictors: (Constant), Motivasi_bljr, Komp_peda   
b. Dependent Variable: Hasil_bljr    
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Tabel 6. Model Summary 
 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

3.650 .270 6.103 2 33 .006 
a. Predictors: (Constant), Motivasi_bljr, Komp_peda      
b. Dependent Variable: Hasil_bljr       

Berdasarkan tabel coefficient pada analisis regresi berganda diperoleh dari nilai konstan sebesar 
99,580 sedangkan nilai variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 0,362 dan nilai variabel 
motivasi belajar sebesar 0,222 dalam fungsi asli regresi secara keseluruhan, maka diperoleh 
persamaan sebagai berikut :  

Y= 99,580 + 0,362 X1 + 0,222 X2 
Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan dengan adanya peningkatan kompetensi pedagogik 
guru sebesar satu satuan, maka hasil belajar siswa akan meningkat adanya peningkatan kompetensi 
pedagogik guru sebesar satu satuan, maka hasil belajar siswa akan meningkat sebesar 0,362 dan 
motivasi belajar siswa meningkat sebesar satu satuan, maka hasil belajar siswa akan meningkat 
sebesar 0,222. Sedangkan konstanta 99,580 artinya jika kompetensi pedagogik guru (X1) dan 
motivasi belajar siswa (X2) nilainya 0 maka hasil belajar siswa (Y) nilainya adalah 99,580. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Keuangan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat adanya pengaruh antara kompetensi 
pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa program akuntansi pada mata pelajaran akuntansi 
SMK Negeri 2 Tuban. Jika melihat dari tabel 4, nilai koefisien beta dengan nilai 0,0362 
menunjukkan pengaruh antara kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar adalah positif 
searah. Ini berarti semakin positif pengaruh kompetensi pedagogik guru maka hasil belajar siswa 
akan semakin baik. Sebaiknya semakin negatif pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil 
belajar siswa akan juga semakin kurang baik. Jadi apabila pengaruh kompetensi pedagogik guru 
dalam proses pembelajaran positif maka siswa akan termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar 
dan meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini searah dengan teori-teori penelitian terdahulu oleh 
Umami dan Roesmi (2014) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh kompetensi pedagogik guru 
terhadap prestasi belajar siswa dalam ujian nasional hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu nilai t 
hitung sebesar 3,014 dengan nilai signifikansi p = 0,005 lebih kecil dari 0,05. Kompetensi 
pedagogik guru berkontribusi sebesar 15,9% terhadap prestasi belajar siswa. 

 
Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan ada pengaruh signifikan antara motivasi 
belajar terhadap hasil belajar siswa. Jika melihat dari tabel 4 nilai koefisien beta dengan nilai 0,222 
menunjukkan hubungan antara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa adalah searah. 
Semakin tinggi motivasi belajar maka hasil belajar siswa akan semakin baik, sebaliknya semakin 
rendah motivasi belajar maka hasil belajar siswa juga akan semakin kurang baik. Hal ini sesuai 
dengan penelitian sebelumnya dari Andartari, Susanti dan Andriani (2013) yang menyebutkan 
terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. 
Penelitian lain yang sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu Mappeasse (2009: 6) yang menjelaskan 
bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar 
PLC siswa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Uno (2011:27) yang menyatakan bahwa hasil 
belajar akan optimal jika ada motivasi yang tepat. Kegagalan belajar siswa jangan mempersalahkan 
begitu saja dari pihak siswa, sebab mungkin saja guru tidak berhasil dalam memberi motivasi yang 
mampu membangkitkan semangat kegiatan siswa untuk belajar. Jadi tugas guru bagaimana 
mendorong  para siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi pedagogik guru akuntansi terhadap hasil belajar 
akuntansi keuangan dan terdapat pengaruh signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap hasil 
belajar akuntansi keuangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 
disarankan kepada guru akuntansi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik sebagai upaya untuk 
pengelolaan pembelajaran yang baik di kelas dan guru akuntansi agar selalu memberi motivasi 
kepada peserta didik agar belajar dan memperoleh hasil belajar yang maksimal. 
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Abstract: The central role of teachers lies in the increasing of importance of knowledge and the process of 
knowledge delivered. The low quality of teachers is considered as an aspect that drives the inferior quality of 
graduate students. The necessity of today concerning the need to optimize teachers’ competency has led to a 
sertification scheme in Indonesia. This purpose of this research is to determine, what kind of teachers’ 
motivations, how competences the teacher are, and how teachers react to the Indonesia Government policy 
(Minister of Human Resource Decree No. 16/2009) that requires teachers to have scientific work or 
scientific paper. This reseach used survey method with the involvement of Accounting teachers in East Java. 
There were 150 teachers were addressed and the questionnaire was completed by 112 teachers. The result of 
descriptive analysis in this research gave information on low level of teachers’ motivation in writing 
scientific paper. The low motivation has been caused by a fact that skilled teachers in writing scientific paper 
have not been present. The competence might increase if teachers regularly engage in research, produce 
scientific work and join in-service training. Other important resolution of low productivity must be taken 
into an account such as school activities to create academic atmosphere by providing facilities like small 
seminar of action researches, small discussion of scientific paper, and provide references such as textbooks 
and scientific journals. 
  
Keywords: scientific work, scientific paper, teachers’ competence 
 
 
Kualitas Pendidikan Nasional ditentukan oleh kualitas guru yang tergambarkan pada bagaimana 
guru memberikan proses pembelajaran yang berkualitas kepada murid sehingga dapat 
menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi. Oleh karena itu tidaklah salah jika sebagian besar 
hasil analisis menyatakan bahwa di antara penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah 
rendahnya kualitas guru. Oleh karena itu penyiapan guru profesional harus dilakukan mulai dari 
program pendidikan guru sampai dengan program pengembangan profesi guru yang berkelanjutan. 
Hasil penelitian Craig, Kraft, & Plessis (1998) menunjukkan bahwa salah satu faktor kunci yang 
diidentifikasi sebagai ciri dari kualitas kinerja guru yang konsekuensinya pada keberhasilan peserta 
didik adalah kontinuitas kegiatan peningkatan kompetensi guru. Apalagi di era global, guru 
seharusnya memiliki ability to be learning (long life learning) dan bukan hanya berprofesi yang 
ambivalen, Widayati dkk (2002)  

Tuntutan tersebut direspon oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang RI No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen. Peraturan tersebut salah satunya mengatur kualifikasi minimum guru dalam bentuk 
sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sertifikasi guru menuntut peningkatan 
kompetensi guru secara terus menerus di mana guru harus memiliki kompetensi professional yang 
terkait dengan bidang studi, konsep dan metode keilmuan.  Salah satu kompetensi yang harus 
dimiliki guru adalah pembuatan karya ilmiah. Kinerja dalam karya ilmiah ini diatur dalam 
Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Pasal 2 Pemendiknas ini 
menyebutkan bahwa beberapa penilaian pengalaman profesional guru adalah karya pengembangan 
profesi serta keikutsertaan dalam forum ilmiah guru. Selanjutnya, Permenpan RB No. 16 Tahun 
2009 pasal 11 menyebutkan bahwa angka kredit guru mempertimbangkan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan yang meliputi: 1) pengembangan diri, 2) publikasi ilmiah, dan 3) karya 
inovatif. Pengembangan diri guru berhubungan dengan aktivitas guru dalam diklat fungsional serta 
kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi dan (atau) keprofesian guru.  
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Tuntutan terhadap guru untuk memiliki kemampuan dalam melakukan publikasi ilmiah dan 
atau menghasilkan karya inovatif tersebut sejalan dengan makna dari istilah profesional. Menurut 
Lusch & O’Brien (1997) profesi adalah pekerjaan yang menuntut pendidikan formal. Profesi 
sebagai pekerjaan yang based knowledge (Hodson and Sullivan, 1995). Pekerjaan sebagai guru 
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kompetensi khusus, yakni kompetensi pedagogik, 
bidang studi, personal, dan sosial. Krishnaveni & Anitha (2007) menyatakan bahwa seorang 
pendidik harus memiliki skill mengajar, perhatian terhadap orang lain, dan perhatian terhadap 
dirinya sendiri. Karakteristik teakhir, yaitu perhatian terhadap dirinya sendiri terutama terkait 
dengan perhatian terhadap pengembangan kompetensi diri. Dengan demikian hanya orang-orang 
yang mampu berfikir kritis dan logis dengan menggunakan pendekatan keilmuan saja yang dapat 
dikatakan profesional. Guru sebagai agen yang membentuk generasi yang kritis, kreatif, inovatif 
dan berkepribadian harus memiliki pemahaman dan ketrampilan berfikir logis.  

Mulyasa (2008) menyebutkan bahwa salah satu kompetensi guru memahami penelitian 
dalam pembelajaran meliputi mengembangkan rancangan penelitian, melaksanakan penelitian dan 
menggunakan hasil penelitian serta mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan. 
Pendapat Mulyasa ini juga didukung oleh Arikunto (1993) yang menyatakan bahwa kompetensi 
professional guru meliputi penguasaan terhadap materi pelajaran, kemampuan penelitian dan 
penyusunan karya ilmiah, kemampuan pengembangan profesi, memahami dan mampu 
memanfaatkan teknologi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 

Karya ilmiah memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Aspek positif 
karya ilmiah memang tidak hanya berhubungan dengan kewajiban dalam sertifikasi dan (atau) 
untuk kepentingan kenaikan pangkat namun faktor-faktor tersebut bisa menjadi awal bagi guru 
untuk memulai meneliti dan menulis karya ilmiah. Ketika guru sering terlibat dalam penulisan 
karya ilmiah, maka secara tidak langsung guru sudah terlibat dalam proses pengembangan kualitas 
pendidikan. Hal ini karena karya ilmiah guru merupakan produk akhir dari penelitian mendalam 
dari beberap isu-isu mengenai proses pembelajaran di mana guru bisa menumbuhkan “critical 
thinking” untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi di lingkungan 
kerja. Hasil penulisan karya ilmiah tersebut sangat membantu proses pembelajaran sehingga dapat 
mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan bagi guru sebagai penulis atau bagi guru sebagai 
pembaca karya ilmiah tersebut.  

Walaupun kompetensi menghasilkan karya ilmiah mempunyai peran strategis untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran, namun aspek ini belum mendapatkan perhatian yang cukup 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga hasilnya juga belum maksimal. Hasil penelitian 
Cahyono (2010) menunjukkan bahwa produktivitas guru dalam karya ilmiah masih rendah di mana 
83,7% guru melakukan penelitian hanya satu kali dalam tiga tahun, 93,9% guru membuat artikel 
ilmiah tingkat lokal, dan hampir 100% guru belum pernah menulis artikel di tingkat nasional.  

Terdapat sejumlah faktor penghambat rendahnya produktivitas guru dalam menghasilkan 
karya ilmiah, di antaranya adalah sedikitnya waktu untuk menulis, kurang bimbingan dari ahli, 
kesibukan mengajar, terbatasnya buku referensi dan keterbatasan dana (Cahyono, 2010). Hasil 
penelitian Cahyono juga menemukan rendahnya motivasi guru dalam menghasilkan karya ilmiah 
disebabkan karena adanya anggapan bahwa karya ilmiah bukan atau kurang menambah pendapatan 
guru. Kondisi ini diduga menyebabkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh guru minimnya 
karya ilmiah guru menyebabkan guru tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai 
bagaimana menulis karya ilmiah yang baik karena guru tidak termotivasi untuk mempelajari atau 
mengikuti pelatihan mengenai penulisan karya ilmiah yang efektif. Penulisan karya ilmiah yang 
efektif mencakup kualitas konten, penggunaan referensi yang akurat, penggunaan bahasa ilmiah 
yang tepat serta penulisan yang bebas dari unsur plagiarism.  

Kesulitan dalam penulisan karya ilmiah menyebabkan guru semakin tidak termotivasi untuk 
menulis karya ilmiah. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 dikeluarkan 
dengan maksud dapat menjadi salah satu penggerak motivasi guru untuk membuat karya ilmiah. 
Kesulitan muncul ketika guru tidak pernah memiliki pengalaman dan (atau) pengetahuan dalam 
menyusun karya ilmiah. Hal ini diduga juga berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan 
Permenpan RB tersebut dan ujungnya pada rendahnya jumlah dan kualitas karya ilmiah yang 
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dihasilkan oleh guru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan guru terhadap 
Permenpan RB No. 16 Tahun 2009, kendala, dan produktivitas guru dalam menghasilkan karya 
ilmiah.  
 
METODE 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey terhadap guru-guru 
Akuntansi di Jawa Timur. Sasaran penelitian adalah guru-guru SMK Negeri di Jawa Timur dengan 
sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposif random sampling. Empat daerah 
yang dijadikan sampel yaitu Probolinggo, Malang, Tulungagung, dan Blitar sebanyak 112 orang. 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  

Survey ini dilakukan terhadap 112 orang guru dengan kualifikasi sebagai berikut:  
a) Sebanyak 33,03% guru memiliki Golongan Gaji di atas IVA, sebanyak 49,11% golongan IIIC 

– IIID, dan sebanyak 17,86% mempunyai golongan di  bawah IIIC.  
b) Sebanyak 11,61% guru memiliki masa kerja di bawah 5 tahun; 25% guru memiliki masa kerja 

antara 5 – 10 tahun; 28,57% masa kerja 11 – 15 tahun; 21,43% masa kerja 16 – 20 tahun; dan 
sebanyak 13,39% masa kerja di atas 20 tahun 

c) Sebanyak 17,86% berusia di bawah 31 tahun; 27,68% berusia 31 – 40 tahun; 36,61% berusia 
41 – 55 tahun; dan 17,85% usianya di atas 55 tahun 

d) Sebanyak 84,82% responden berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya 
(15,18%) berstatus sebagai pegawai swasta (non PNS) 

Secara umum, hasil survey dapat dikelompokkan menjadi 9 topik, yaitu persepsi guru terhadap 
Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009; motivasi guru untuk menulis karya ilmiah;  produktivitas 
guru dalam Penelitian Tindakan Kelas; produktivitas guru dalam penulisan artikel ilmiah; 
supporting dana dan penghargaan atas kerja ilmiah guru; akses sumber referensi untuk mendukung 
penulisan karya ilmiah; pengalaman guru dalam mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah; dan 
model pelatihan yang dikehendaki oleh guru.  
1) Tanggapan Guru terhadap Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 

Permenpan RB Nomor 16 tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk kenaikan pangkat ke 
golongan Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda  Tingkat  I,  golongan ruang  III/b  dipersyaratkan  
paling sedikit 3 (tiga) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan diri (publikasi ilmiah, 
dan/atau karya inovatif). Persyaratan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru secara 
berkelanjutan. Walaupun telah diberlakukan sejak tahun 2009, namun karena budaya menulis dan 
meneliti di kalangan guru sangat rendah maka respon terhadap Permenpan RB tersebut juga sangat 
rendah. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar (70,54%) guru tidak setuju terhadap 
Permenpan RB tersebut. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Semakin rendah tingkat kepangkatan guru, responnya terhadap Permenpan RB semakin baik. 

Guru-guru yang memiliki pangkat di atas IIIB sebagian besar menyatakan tidak setuju dengan 
Permenpan RB tersebut. 

b) Guru-guru yang memiliki masa kerja kurang dari 10 tahun cenderung menyatakan setuju 
dibanding guru dengan masa kerja di atas 15 tahun. Selain itu, semakin muda usia guru semakin 
setuju dengan persyaratan tentang karya ilmiah untuk kenaikan pangkatnya, dan demikian 
sebaliknya. 

c) Baik Guru dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS  cenderung 
menyatakan tidak/kurang setuju dengan Permenpan RB tersebut 

Beberapa alasan guru menerima Permenpan RB di atas adalah: (a) agar guru lebih kreatif 
dalam menulis; (b) biar yang naik pangkat hanya yang rajin menulis saja; dan (c) mengikuti aturan 
pemerintah saja. Sedangkan di antara 70,54% guru yang menyatakan tidak/kurang setuju 
memberikan alasan: a) Beban tugas guru sudah banyak; b) Kemampuan di bidang penelitian sangat 
rendah; c) Kemampuan dalam menulis karya ilmiah masih rendah; d) Referensi terbatas 
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2) Motivasi Guru Menulis/Menghasilkan Karya Ilmiah 
Upaya peningkatan kopetensi guru secara keberlanjutan akan dapat teralisir jika ada motivasi 

yang kuat dari guru untuk terus berkembang. Hasil survey terhadap 112 guru menunjukkan bahwa 
sebagian besar (78,57%) guru tidak atau kurang termotivasi untuk menulis karya ilmiah, sedangkan 
21,43% lainnya sangat termotivasi melakukan kerja karya ilmiah. Guru dari berbagai golongan 
kepangkatan, masa kerja, dan usia sebagian besar kurang/tidak termotivasi untuk menulis karya 
ilmiah. 

Diantara 21,43% guru termotivasi menulis karya ilmiah karena beberapa alasan, di antaranya 
adalah: 1) untuk persyaratan naik pangkat; dan 2) mengembangkan potensi diri. Sedangkan dari 
78,57% guru yang menyatakan tidak termotivasi menulis karya ilmiah memberikan alasan: a) 
kesibukan mengajar (56%); b) kurangnya bimbingan dan pengarahan (16%); c) sulit mendapatkan 
tema (12%); d) sulit mendapatkan referensi jurnal ilmiah (8%); dan sebanyak 8% guru menyatakan 
tidak tertarik dengan kegiatan penelitian dan sejenisnya. 
3) Produktivitas Guru Melakukan PTK 

Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan guru melalui mekanisme siklus pembelajaran 
mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi, revisi,  evaluasi, dan 
seterusnya sampai dengan diperoleh strategi pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Apa 
yang secara rutin telah dilakukan perlu dicatat dan dianalisis dan didokumentasikan sebagai laporan 
PTK. Namun demikian, rendahnya kemampuan dan kebiasaan menulis karya ilmiah diduga 
menyebabkan guru sulit melakukan PTK.  

Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar (71,43%) guru tidak/belum pernah 
melakukan penelitian tindakan kelas selama mereka menjalani karir sebagai guru.  Guru dengan 
golongan kepangkatan rendah lebih sedikit yang melakukan PTK dibanding dengan guru yang 
kepangkatannya lebih tinggi. Selanjutnya, guru-guru yang memiliki masa kerja kurang dari 15 
tahun lebih sedikit yang menghasilkan PTK, sebaliknya mereka yang memiliki masa kerja lebih 
dari 15 tahun banyak yang melakukan PTK. Jika dilihat dari usia, guru yang banyak melakukan 
PTK adalah mereka yang berumur 31 – 55 tahun, sebaliknya mereka yang berumur di bawah 31 
tahun atau di atas 55 tahun jarang melakukan penelitian tindakan kelas. Sebagian besar guru yang 
melakukan PTK adalah mereka yang berstatus sebagai PNS.  
4) Produktivitas Guru dalam Menghasilkan Artikel Ilmiah 

Selain dapat melakukan penelitian, untuk meningkatkan kompetensinya guru juga dituntut 
untuk menulis karya penelitian atau gagasan ilmiahnya dalam bentuk artikel ilmiah.  Hasil survey 
menunjukkan hanya 4,46% guru pernah dan sisanya (95,54%) belum/tidak pernah menghasilkan 
artikel ilmiah. Dari 4,46% guru yang pernah menulis artikel ilmiah tersebut rata-rata mereka  baru 
menulis satu artikel  yang diterbitkan dalam jurnal yang disediakan oleh pemerintah daerah. 
Mereka menulis artikel untuk tujuan memenuhi tuntutan kenaikan pangkat. Sebagian besar guru 
yang belum menghasilkan artikel ilmiah karena alasan: (a) belum memahami cara menulis artikel 
ilmiah; (b) sumber pustaka sangat terbatas; (c) tidak percaya diri; dan (d) kendala waktu. 
5) Dukungan Dana dan Penghargaan atas Kerja Ilmiah Guru 

Pada dasarnya kegiatan penelitian atau menghasilkan karya ilmiah membutuhkan waktu, 
tenaga, kemampuan pribadi, serta dukungan dana. Dana juga diperlukan sebagai alat untuk 
memotivasi dan memberikan penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi dalam menghasilkan 
karya ilmiah. Hasil survey menunjukkan bahwa dukungan dana dari pemerintah bagi guru untuk 
menghasilkan karya ilmiah masih sangat minim. Dari 112 orang responden, hanya sebanyak 2 
(dua) orang atau 1,79% yang menyatakan pernah mendapatkan bantuan dana dari sekolah untuk 
menghasilkan artikel ilmiah, dan hanya 9,82% guru yang menyatakan mendapatkan bantuan dana 
dari kerjasama dengan universitas serta pemerintah daerah. Reward lain yang diterima guru adalah 
kenaikan pangkat. Karya ilmiah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai syarat untuk pengusulan 
kenaikan pangkat.  
6) Akses sumber referensi untuk mendukung penulisan karya ilmiah  

Penulisan karya ilmiah memerlukan dukungan referensi dalam bentuk teks book, Jurnal 
Ilmiah, laporan hasil penelitian, dan sumber referensi lainnya. Hasil survey menunjukkan bahwa 
sebanyak 75% guru menyatakan kesulitan untuk mendapatkan referensi dalam buku teks, jurnal, 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 111 

 

maupun contoh laporan hasil penelitian. Mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan referensi 
adalah guru-guru dengan pangkat di atas IIIC, yang mempunyai masa kerja di atas 10 tahun, dan 
memiliki usia di atas 40 tahun. 

Berdasarkan data di atas maka dapat diintrepretasikan bahwa kemudahan akses informasi 
banyak diperoleh oleh guru yang tergolong muda (di bawah 30 tahun). Referensi yang digunakan 
pada umumnya (92%) berasal dari jurnal atau artikel yang ditemukan di internet sedangkan sedikit 
referensi yang diperoleh dari perpustakaan sekolah maupun perpustakaan kota. Guru dengan usia di 
atas 40 tahun kurang memiliki akses informasi referensi disebabkan karena: a) motivasi yang 
rendah untuk mendapatkan referensi dari internet; b) keterbatasan dalam kemampuan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi; dan c) kesulitan mencari referensi di internet.  
7) Pengalaman Guru dalam mengikuti Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah 

Rendahnya kemampuan guru melakukan penelitian dan penulisan artikel ilmiah menuntut 
dilakukan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru. Namun demikian data survey menunjukkan 
bahwa sebagian besar guru (91,07%) belum pernah mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. 
Dari guru yang pernah mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah, pada umumnya tergolong guru 
PNS dengan rentang usia di bawah 55 tahun dan memiliki pengalaman kerja antara 5 tahun sampai 
dengan 20 tahun. Pelatihan yang diikuti oleh guru dilakukan secara tatap muka sebesar (93%) 
sedangkan sisanya melalui modul.  
8) Model Pelatihan 

Model pelatihan untuk penulisan karya ilmiah terdiri dari model tatap muka, model e-
learning, penggunaan modul atau model pelatihan lainnya. Model pelatihan tatap muka adalah 
model yang sering digunakan untuk semua jenis tema pelatihan. Model e-learning merupakan 
model yang tergolong baru dan belum banyak diterapkan di pelatihan. Model ini masih lebih 
banyak digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Model pelatihan e-learning bisa dalam bentuk 
blended learning yaitu penggabungan antara pertemuan tatap muka dan online. Model e-learning 
lainnya adalah dalam bentuk pertemuan 100% online. Model pelatihan yang menggunakan modul 
juga sering ditemukan dimana guru diberikan modul dan mengikuti informasi atau petunjuk di 
dalam modul tersebut. Hasil survey menunjukkan bahwa pada umumnya (83,04%) guru 
menghendaki pelatihan dalam bentuk tatap muka, sebanyak 9,82% guru menginginkan pelatihan 
berbasis ee-learning, dan sebanyak 7,14% menghendaki pelatihan menggunakan modul. Guru 
dengan golongan kepangkatan di atas IVa cenderung lebih menyukai pelatihan model tatap muka. 
Guru-guru muda dengan masa kerja kurang dari 10 tahun cenderung memilih pelatihan berbasis e-
learning.  
 
Pembahasan 

Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat penerimaan guru terhadap Permenpan RB No. 16 
Tahun 2009 relatif rendah. Penyebab utamanya adalah kemampuan guru untuk menulis artikel 
ilmiah dan atau menulis hasil penelitian sangat rendah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa 
kompetensi guru rendah? Hasil survey menunjukkan bahwa guru-guru muda lebih menerima 
kebijakan tersebut dan lebih memiliki motivasi yang tinggi dalam menulis karya ilmiah dibanding 
guru-guru senior. Bukti ini diduga karena guru muda memiliki pengalaman yang lebih fresh 
dibanding guru senior dalam menulis karya ilmiah. Pengalaman menulis skripsi untuk memenuhi 
persyaratan lulus sarjana pendidikan masih lekat di ingatan guru muda. Sementara, beberapa guru 
senior dengan usia lebih dari 50 tahun tidak memiliki pengalaman menulis skripsi karena pada 
jamannya, menulis skripsi bukanlah syarat untuk lulus sarjana. Artinya, pengalaman melakukan 
penelitian dan menulis karya hasil penelitian sangat berpengaruh pada kemampuan guru 
menghasilkan karya ilmiah. 

Hasil penelitian Chu, at all (2013) menunjukkan bahwa pengalaman (flow experience) 
berpengaruh positif terhadap kompetensi seseorang. Pengalaman menuangkan ide dalam bentuk 
tulisan akan mempermudah guru dalam membuat karya ilmiah, demikian juga sebaliknya. Oleh 
karena itu kebiasaan membaca dan menulis harus telah terbentuk sejak guru menempuh pendidikan 
guru di perguruan tinggi. Reid, Petocz, Gordon (2010) menyatakan bahwa pembelajaran bidang 
profesi di perguruan tinggi mempunyai dampak besar pada pemahaman mahasiswa pada bidang 
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profesi dan pekerjaan mereka di masa depan. Mahasiswa calon guru membangun pemahamannya 
tentang profesi guru melalui pendidikan di perguruan tinggi. Penguatan pemahaman tentang tugas 
profesi guru harus sudah dibentuk sejak calon guru masuk di perguruan tinggi. Tugas guru selain 
sebagai pendidik yang bertugas mengajar di kelas, juga melakukan peningkatan kompetensi secara 
berkelanjutan. Pushkin (2008) menyatakan jika tujuan pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk 
mencetak generasi baru sesuai dengan gambaran kita, maka kita perlu untuk mempertimbangkan 
dengan lebih berhati-hati tentang bagaimanakah gambaran itu akan dicapai. Oleh karena itu 
kurikulum pendidikan guru di perguruan tinggi harus mampu membentuk lulusannya menjadi 
pribadi yang kritis, dinamis, inovatif, dan produktif. Kurikulum pendidikan guru harus mampu 
membekali kompetensi mengajar berbasis research dan melakukan research pembelajaran. 

Selain melalui pendidikan formal di perguruan tinggi, pengembangan pribadi melalui 
pendidikan non formal juga perlu dilakukan guna meningkatkan kompetensi guru. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar guru (91,07%) di Jawa Timur belum pernah mengikuti 
pelatihan penulisan karya ilmiah. Kondisi ini diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya 
kompetensi guru dalam menulis karya ilmiah. Hasil kajian Oplatka (2007) menyimpulkan bahwa 
banyak guru di negara-negara berkembang (seperti Indonesia) memiliki kualifikasi yang rendah 
dengan kesempatan untuk mengikuti in-service trainings yang sangat rendah. Rendahnya 
keterlibatan guru dalam kegiatan pelatihan menyebabkan kemampuan yang telah dimiliki tidak 
terasah, semakin lama semakin memudar dan akhirnya hilang.  

Tinggi rendahnya kompetensi menulis karya ilmiah ini akan sangat berpengaruh pada 
produktivitas dan kualitas karya yang dihasilkan. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar 
(71,43%) guru tidak/belum pernah melakukan penelitian tindakan kelas dan hanya 4,46% yang 
pernah menghasilkan artikel ilmiah selama mereka menjalani karir sebagai guru. Hasil ini juga 
diperparah oleh kualitas produk yang dihasilkan, di mana dari 4,46% guru yang pernah menulis 
artikel ilmiah tersebut rata-rata mereka  baru menulis satu artikel  yang diterbitkan dalam jurnal 
regional.  

Walaupun penelitian tindakan kelas dipercaya oleh para ahli pendidikan akan mampu 
meningkatkan ketrampilan mengajar guru di kelas secara berkelanjutan (O’Connor, Greene, & 
Anderson, 2006) namun dalam kenyataannya belum banyak guru yang melakukan. Hal ini 
disebabkan oleh motivasi guru yang rendah. Hasil survey menunjukkan bahwa motivasi guru 
melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah semata-mata karena tuntutan kenaikan pangkat. 
Temuan ini mendukung hasil penelitian Oplatka (2007) bahwa di negara-negara berkembang 
seperti Indonesia, mengajar bukanlah motivasi internal, namun lebih pada perolehan insentif. 
Peluang kenaikan gaji dengan meningkatkan jenjang kepangkatan lebih menarik bagi guru, 
walaupun dengan kompetensi yang terbatas. Bagi guru, melakukan penelitian atau menulis artikel 
ilmiah bukan menjadi sebuah kebutuhan atau kebanggaan tetapi lebih sebagai sebuah “tuntutan”, 
yakni tuntutan kenaikan pangkat guna mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Nuansa 
keterpaksaan inilah yang akan mengakibatkan kualitas karya yang dihasilkan kurang optimal. 

Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas karya ilmiah, dukungan sarana oleh pemerintah 
dan masyarakat sangat diperlukan. Penyediaan dana dan bahan pustaka yang memadahi akan 
mampu meningkatkan motivasi guru menghasilkan karya ilmiah. Kesimpulan ini didasarkan pada 
hasil survey yang menunjukkan bahwa beberapa alasan guru belum menghasilkan artikel ilmiah, 
selain belum memahami cara menulis artikel ilmiah; tidak percaya diri; dan kendala waktu, juga 
karena sumber pustaka sangat terbatas. 

Rendahnya kemampuan menulis karya ilmiah, didukung rendahnya peluang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan, serta ketidaktersediaan bahan pustaka seperti buku-buku teks, jurnal 
ilmiah, laporan hasil penelitian yang berkualitas, memperburuk motivasi pribadi guru untuk 
meningkatkan kemampuannya menulis karya ilmiah. Hasil akhirnya adalah rendahnya 
produktivitas dan kualitas karya yang dihasilkan oleh guru.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi Permenpan RB No. 16 Tahun 2009 pada 
guru-guru Akuntansi di Jawa Timur, secara umum dapat digambarkan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kualitas dan produktivitas guru dalam menghasilkan karya ilmiah. Berikut adalah 
gambar yang dimaksud. 

Pengembangan	  
Potensi	  DiriKOMPETENSIPendidikan	  Guru

Motivasi	  Internal

PRODUKTIVITAS/	  
KUALITAS	  KARYA

Reward/
Punishment

Sarana	  
Pendukung

 
Gambar 1. faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan produktivitas guru dalam menghasilkan 
karya ilmiah 
 
1) Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya 

ilmiah guru, satu-satunya faktor yang harus mendapatkan perhatian adalah kompetensi guru 
untuk menghasilkan karya ilmiah, sedang faktor lainnya merupakan faktor pendukung. Kegiatan 
melakukan penelitian tindakan kelas dan menulis karya ilmiah adalah pekerjaan yang hanya 
bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman dan ketrampilan yang cukup di 
bidang tersebut. Kompetensi ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. 
Kompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah harus telah diperoleh guru ketika mereka 
menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu pendidikan calon guru harus mampu 
memberikan bekal dan ketrampilan yang cukup untuk guru mampu melakukan dan 
menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. 

2) Kompetensi menghasilkan karya ilmiah akan semakin meningkat jika secara simultan guru juga 
melakukan dan menghasilkan karya ilmiah serta mengikuti kegiatan in service training. 
Kegiatan ini tidak harus dilakukan pada skala besar, namun dapat dilakukan di tingkat sekolah 
melalui collaboration learning antar guru di sekolah. Untuk itu sekolah harus menciptakan 
atmosfir akademik yang kondosif. Sekolah perlu mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti 
seminar kecil hasil PTK, diskusi kecil artikel yang dibuat guru, serta menyediakan bahan 
pustaka seperti buku teks, jurnal ilmiah, serta contoh-contoh hasil penelitian tindakan kelas 
yang dapat diakses oleh guru.  
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Abstract: Learning methods performed for advanced financial accounting subjects II has not produced the 
expected competencies. It could be seen from the results of student learning accounting decreasing every 
year. So that researchers want to implement cooperative learning methods Tean Student Achievement 
Division (STAD) to improve learning outcomes of accounting students in the subject of Advanced Financial 
Accounting II. The purpose in applicating of cooperative learning methods Student Team Achievement 
Division (STAD) is to determine the learning outcome accounting students through the implementation of 
cooperative learning methods Student Team Achievement Division (STAD) in the course of Advanced 
Financial Accounting II. This research is a classroom action research (PTK) using two cycles of action, with 
each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation and reflection. The results suggest 
that there is an increase in student learning outcomes using cooperative methods Student Team Achievement 
Division (STAD) in the subject of advanced financial accounting II. 
 
Keywords: Student Team Achievement Division methods, student learning outcomes 
 
 
Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 
merupakan jurusan yang sangat diminati dan menghasilkan lulusan sarjana akuntansi yang kelak 
berprofesi sebagai akuntan. Untuk menghasilkan lulusan vang terjun dalam profesi akuntan di masa 
mendatang rnaka bekal pendidikan vang diberikan harus memenuhi standar kualitas yang 
diinginkan untuk dapat menghasilkari lulusan yang kompetitif. Salah satu penunjang yang 
diperlukan adalah desain kurikulum yang kompeten dan disesuaikan dengan perkembangan terkini 
dalam dunia bisnis. Secara lebih khusus mata kuliah yang diajarkan dalam proses perkuliahan harus 
memiliki peran yang sangat penting dalam menambah ilmu dan wawasan sekaligus membentuk 
kompetensi mahasiswa yang dihasilkan nantinya. 

Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa 
S1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian sebagai kelanjutan dari mata kuliah Akuntansi 
Keuangan Lanjutan I. Standar kompetensi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan 
memahami konsep penyusunan laporan keuangan kantor pusat dan cabang, persekutuan, konsinyasi 
dan penjualan cicilan. Dalam memberikan mata kuliah ini banyak masalah dan kendala yang 
dialami dalam proses belajar untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Pemahaman konsep 
belum sepenuhnya dicapai oleh mahasiswa, apalagi keahlian untuk dapat menyusun laporan 
keuangan kantor pusat dan cabang serta materi lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut sudah banyak 
dilakukan cara yaitu dengan metode pembelajaran yang telah dilakukan, seperti penggunaan media 
presentasi, modul belajar, dan pemberian tugas individu dan kelompok, tetapi belum menunjukkan 
hasil yang memuaskan. 

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan di kelas 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran Akuntansi 
Keuangan Lanjutan II yaitu: (1) proses belajar mengajar berjalan monoton dan tidak menarik 
perhatian mahasiswa, (2) mahasiswa kurang bisa memahami materi Akuntansi Keuangan Lanjutan 
II (3) pembelajaran masih bersifat teacher centered dan (4) kurangnya pemahaman Dosen yang 
mengembangkan pendekatan metode pengajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered), 
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sehingga pembelajaran akuntansi masih bersifat konvensional. Biasanya dosen hanya 
menggunakan metode ceramah dan penugasan. Dosen memberikan materi dimana mahasiswa 
hanya duduk, mendengarkan mencatat dan mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini berdampak 
kepada hasil ujian yang diperoleh, dimana rata- rata hanya 5 % saja mahasiswa yang memperoleh 
nilai A, 5 % memperoleh nilai B selainnya memperoleh nilai C, D dan E. 

Metode mengajar yang seperti ini menyebabkan proses belajar mengajar masih terfokus pada 
dosen dan kurang terfokus pada mahasiswa. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar mengajar lebih 
menekankan pengajaran daripada pembelajaran. Partisipasi mahasiswa belum menyeluruh sehingga 
menyebabkan kesenjangan antara mahasiswa yang aktif dengan mahasiswa yang kurang aktif. 
Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar cenderung lebih aktif dalam bertanya dan 
menggali informasi dari dosen maupun sumber belajar lain sehingga cenderung memperoleh hasil 
belajar yang baik. Mahasiswa yang kurang aktif cenderung pasif dalam kegiatan belajar mengajar, 
mereka hanya menerima pengetahuan yang datang padanya dan malas untuk mencari informasi 
dari dosen maupun sumber lain sehingga cenderung memperoleh hasil belajar yang rendah.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dosen harus lebih kreatif dalam memilih metode 
pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang harus dipakai adalah metode pembelajaran 
yang melibatkan mahasiswa secara menyeluruh dalam proses belajar mengajar sehingga tercipta 
suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif dan bisa bekerjasama.  

Ikatan Akuntan Indonesia Komisi Akuntan Pendidik menyebutkan bahwa kurikulum 
akuntansi akan diarahkan pada kemampuan lulusan untuk bekerja secara team-building, dan 
kemampuan interpersonal serta kemampuan komunikasi. Saat ini kemampuan kognitif saja tidak 
begitu atau kurang berperan di dunia kerja. Orang yang pintar belum tentu mampu berkerja secara 
team. Selain itu, mahasiswa belum tentu memiliki afektif dan keterampilan yang menunjang 
keberhasilan kerja team (Junaidi, 2009). Salah satu metode yang melibatkan peran serta mahasiswa 
adalah metode pembelajaran kooperatif. Trianto (2010: 67) menyebutkan pendekatan model 
pembelajaran kooperatif meliputi: Student Teams Achievement Divisions (STAD), Jigsaw, 
Investigasi Kelompok (Teams Games Tournaments atau TGT), dan pendekatan Struktural. 

Dari beberapa tipe pembelajaran kooperatif tersebut, tipe pembelajaran Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang lebih sederhana 
diterapkan di kelas dan lebih mudah pula diterapkan oleh pemula. Model pembelajaran STAD 
menempatkan pada partisipasi aktif siswa dalam kelompok belajar. Pada pembelajaran ini, siswa 
dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota 
kelompok. Tiap tim memiliki anggota yang bersifat heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, 
maupun kemampuannya (tinggi, sedang dan rendah), masing-masing siswa dapat bertukar pikiran, 
siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan 
lebih rendah. Siswa saling bekerjasama untuk memahami materi belajar dan menyelesaikan tugas 
kelompok. Reward akan diberikan kepada kelompok yang memiliki kemampuan memahami materi 
lebih cepat dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Diharapkan dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, kerjasama siswa dalam satu kelompok 
belajar akan memotivasi belajar sesama anggota kelompok serta membantu anggota kelompok 
untuk mencapai ketuntasan materi (Media Pendidikan, 2011). 

Menurut Slavin (2008: 12) gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya 
dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang 
diajarkan oleh guru. Dalam pembelajaran kooperatif STAD guru hanya bertindak sebagai 
fasilisator bukan sebagi pemberi informasi. Guru cukup menciptakan suasana atau kondisi yang 
kondusif bagi peserta didiknya. 

Dari segi teoritis, model pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki keunggulan apabila 
diterapkan pada pembelajaran akuntansi dibandingkan model pembelajaran konvensional, sehingga 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan tujuan untuk 
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 
suatu materi belajar yang nantinya akan terefleksi dari meningkatnya hasil belajar mahasiswa pada 
mata pelajaran Akuntansi Keuangan Lanjutan I. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan 
judul Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Student Team Achievement Division Pada Mata 
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Kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Akuntansi. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peningkatan hasil belajar mahasiswa akuntansi 
melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) 
pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat 
fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan 
antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Aktivitas belajar akuntansi adalah aktivitas belajar pada 
kompetensi keahlian akuntansi (Istiningrum dan Sukanti, 2012). 

Menurut Oemar Hamalik (2011: 175-176) manfaat aktivitas belajar adalah siswa mampu 
mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri, siswa mampu berbuat sendiri dan 
akan mengembangkan seluruh aspek pribadinya, siswa mampu memupuk kerjsama yang harmonis 
di kalangan para siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok, siswa mampu 
belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, memupuk disiplin belajar dan 
suasana belajar yang demokratis dan kekeluargaan, musyawarah, serta mufakat, serta membina dan 
memupuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat, dan hubungan antar guru dan orang tua siswa, 
yang bermanfaat dalam pendidikan, pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan 
konkrit, sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan terjadinya 
verbalisme dan menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh 
dinamika. 

Pengertian akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:3) adalah bahasa atau alat 
komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa 
posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, modal suatu bisnis dan hasil usahanya 
pada waktu periode tertentu. Sedikit berbeda dengan pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh 
Sofyan Syafri Harahap, menurut Suwadjono (2003:5) akuntansi adalah seni pencatatan, 
penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian, yang bersifat keuangan dengan cara yang 
berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterprestasian hasil proses tersebut. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas hasil belajar akuntansi adalah tingkat kemampuan 
siswa yang diukur melalui penguasaan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai 
hasil kemajuan siswa dalam mata pelajaran Akuntansi yang diwujudkan dalam bentuk nilai 
maupun huruf. 

Ada tiga cara dasar bagaimana mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain, yaitu 
kompetitif, individualistis dan kooperatif. Mahasiswa dapat berkompetisi untuk melihat siapa yang 
terbaik, mereka dapat bekerja individualistis untuk mencapai tujuan tanpa memberi perhatian 
kepada mahasiswa lain, atau mereka dapat bekerjasama dan saling memberi perhatian. Smith dan 
MacGregor (1992) mendefinisikan cooperative learning sebagai “the most carefully structured end 
of the collaborative learning contiunuum” (Ravenscroft, 1995). Johnson, Johnson dan Holubec 
(1994) mendefinisikan cooperative learning sebagai “the instructional use of small groups so that 
students work together to maximize their own and each other’s learning” (Phipps et al., 2001). 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para 
siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 
mempelajari materi pelajaran. (Slavin, 2008: 4). Menurut Etin Solihatin dan Raharjo (2007: 4) 
pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah suatu sikap atau perilaku bersama dalam 
bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, 
yang terdiri dari dua orang atau lebih di mana keberasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 
keterlibatan dari setip anggota kelompok itu sendiri. Cooperative learning juga dapat diartikan 
sebagai suatu tugas bersama dalam suasana kebersamaan diantara sesama anggota kelompok.  

Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok bawah 
maupun kelompok atas yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Siswa 
kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa kelompok bawah, jadi memperoleh bantuan khusus 
dari teman sebaya. Dalam proses tutorial ini siswa kelompok atas akan meningkat kemampuan 
akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor membutuhkan pemikiran yang lebih 
mendalam tentang hubungan ide-ide yang terdapat dalam materi tertentu. Tujuan penting lain dari 
pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan pada siswa keterampilan kerja sama dan 
kolaborasi. 
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Kunci dari pembelajaran kooperatif adalah bekerja sama. Kerja sama adalah suatu bentuk 
interaksi, merancang untuk memudahkan pencapaian tujuan lewat bekerjasama dalam kelompok. 
Pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa macam metode yang dapat diterapkan dalam proses 
belajar mengajar. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda tetapi karakteristik yang 
paling menonjol adalah bahwa siswa diajarkan dengan metode yang melibatkan peran siswa dalam 
proses belajar mengajar dengan saling bekerja sama dengan sesama teman. Metode pembelajaran 
kooperatif menurut Mohamad Nur (2005: 5-13) adalah: (1) Student Team Achievement Divisions 
(STAD), (2) Teams Games Tournaments (TGT), (3) Jigsaw, (4) Team Accelerated Instruction 
(TAI), (5) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

Pembelajaran Kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) dikembangkan oleh 
Robert Slavin dan teman-teman di Universitas Hopkins, merupakan pendekatan Cooperatif 
Learning yang paling sederhana. STAD mengacu pada belajar kelompok, menyajikan informasi 
akademik baru pada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal dan teks. Siswa di 
kelas tertentu dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim belajar dari kedua gender (laki-laki dan 
perempuan), dari berbagai ras atau etnis dan dengan prestasi rendah, rata-rata, dan tinggi. Anggota 
tim menggunakan worksheets atau alat belajar lain untuk menguasai berbagai materi akademis dan 
kemudian saling membantu untuk mempelajari berbagai materi melalui tutoring, saling 
memberikan kuis, atau melaksanakan diskusi tim. Secara individual, siswa diberi kuis mingguan 
atau dua minggu tentang berbagai materi akademis. Kuis-kuis diskor dan masing-masing individu 
diberi skor kemajuan untuk mengetahui perkembangan siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini memiliki ciri utama yaitu memotivasi siswa dalam 
satu kelompok untuk saling memberi semangat, saling bekerja sama dan saling membantu untuk 
menuntaskan informasi atau keterampilan yang sedang dipelajari untuk menghadapi kuis individu. 
Pembelajaran kooperatif ini juga menekankan adanya sebuah penghargaan sehingga siswa lebih 
termotivasi untuk belajar. Adanya penghargaan tersebut dapat memotivasi siswa untuk lebih baik 
dalam menghadapi kuis individu yaitu memperoleh skor terbaik. 

Terdapat lima komponen utama dalam pembelajaran Student Team Achievement Division 
(STAD) menurut Slavin (2008: 143-146) yaitu: (1) Penyajian kelas yang merupakan cara pertama 
penyampaian materi STAD. Ini merupakan pengajaran langsung yang dilakukan dengan 
menggunakan presentasi verbal dan teks; (2) Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam 
STAD. Fungsi kelompok adalah untuk meyakinkan bahwa setiap anggota harus saling bekerjasama 
dalam belajar. Tim terdiri dari empat atau lima siswa dengan pencampuran tingkat kemampuan, 
jenis kelamin dan golongan; (3) Siswa diberikan kuis secara individual untuk mengetahui seberapa 
banyak mereka telah menguasai materi. Kuis dapat dilakukan setelah satu atau dua periode guru 
menyajikan materi; (4) Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi agar memperoleh 
hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Skor peningkatan individual dihitung berdasarkan skor 
dasar dan skor tes. etiap siswa dapat menyumbang poin maksimum kepada timnya dalam sistem 
penskoran, namun tidak seorang siswa pun dapat melakukan seperti itu tanpa menunjukkan 
perbaikan atas kinerja masa lalu; (5) Tim dapat memperoleh penghargaan apabila skor rata-rata 
mereka melampaui kriteria tertentu. Skor tim dihitung berdasarkan presentase nilai tes mereka 
melebihi nilai tes sebelumnya. 

Dalam penggunaan metode STAD, guru perlu mempersiapkan beberapa hal untuk membantu 
dalam penerapan metode pembelajaran STAD. Persiapan ini dilakukan agar dalam pelaksanaan 
metode STAD dapat berjalan dengan benar. Berdasarkan komponen yang terkandung dalam 
metode pembelajaran STAD, guru dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Materi didapat 
oleh guru berupa sebuah lembar kegiatan, sebuah lembar jawaban, dan sebuah kuis untuk setiap 
unit yang anda rencanakan untuk diajarkan; (2) Membagi para siswa ke dalam tim. Sebuah tim 
dalam STAD merupakan sebuah kelompok terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili 
heteroginitas kelas ditinjau dari kinerja yang lalu, suku, dan jenis kelamin; (3) Menentukan skor 
awal pertama. Skor awal mewakili skor rata-rata siswa pada kuis-kuis sebelumnya. Apabila tidak 
memiliki skor kuis sebelumnya dapat menggunakan hasil nilai terakhir siswa dari tahun lalu; (4) 
Membangun tim. Sebelum memulai program pembelajaran kooperatif apa pun, akan sangat baik 
jika memulai dengan satu atau lebih latihan pembentukan tim sekedar untuk memberi kesempatan 
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kepada anggota tim untuk melakukan sesuatu yang mengasyikkan dan untuk saling mengenal satu 
sama lain (Slavin, 2008: 147-151).  

Setelah tahap pelaksanaan, yang terakhir adalah penilaian. Menurut Muhammad Nur (2005: 
23) berpendapat bahwa penilaian (scoring) pada STAD meliputi 3 hal yaitu: (1) Skor dasar adalah 
skor yang diperoleh dari skor rata-rata siswa pada kuis sebelumnya atau dapat juga diperoleh dari 
nilai siswa dari tahun yang lalu; (2) Poin perbaikan adalah skor perbandingan antara skor dasar 
kuis. Skor ini diperoleh berdasarkan seberapa besar skor kuis siswa melampaui skor dasar; (3) Skor 
tim adalah jumlah dari skor perbaikan/perkembangan semua anggota tim dibagi jumlah anggota 
tim; (4) Kriteria untuk penghargaan. Ada tiga tingkat penghargaan yang diberikan berdasarkan skor 
tim rata-rata. Ketiga tingkat itu adalah tim super, tim sangat baik, tim baik. 
 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dikhususkan dalam 
aktivitas kelas yang dilakukan peneliti dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di 
kelas. Penelitian ini terdiri dari dua siklus . Setiap siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu: 
a. Perencanaan (planning), b. tindakan (action), observasi (observation), refleksi (reflection). 

Siklus I terdiri dari empat (4) tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Tahap perencanaan terdiri dari kegiatan yaitu: (1) Menyiapkan perangkat pembelajaran 
meliputi silabus, SAP dan GBPP; (2) Menyiapkan media atau sumber pembelajaran yang sesuai 
denagn materi yang diajarkan dan disesuaikan dengan metode pembelajaran STAD; (3) Menyusun 
instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Lembar observasi 
tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi belajar siswa dengan adanya penerapan metode 
pembelajaran STAD dan mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran; (4) Mendesain 
alat evaluasi berupa soal tes untuk mengetahui tingkat hasil belajar setelah penerapan metode 
pembelajaran STAD. 

Pada tahap pelaksanaan metode pembelajaran koperatif STAD sebagai berikut: (1) 
Presentasi kelas. Peneliti memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam 
presentasi kelas dan pengenalan metode pembelajaran kooperatif STAD; (2) Tim/kelompok. 
Peneliti membagi mahasiswa dalam kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari empat/ lima 
orang; (3) Belajar tim kelompok. Mahasiswa mempelajari soal latihan yang ada dalam buku secara 
berkelompok. Tugas anggota tim adalah menguasai materi yang diberikan dosen dan membantu 
teman satu timnya yang belum menguasai materi; (4) Kuis. Dosen memberikan kuis yang 
dikerjakan secara individu dengan memberikan soal yang harus dikerjakan dipapan tulis secara 
bergantian; (5) Poin. Dosen memberikan nilai pada setiap mahasiswa; (6) Penghargaan Tim. Tim 
yang berhasil mendapatkan nilai rata- rata melebihi kriteria tertentu akan diberikan penghargaan. 

Bersamaan dengan tahap pelaksanaan proses pembelajaran, peneliti melakukan observasi 
terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD. Adapun tujuan dari observasi ini 
adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya 
dan untuk mengetahui pelaksanaan tindakan yang berlangsung. Observasi yang dilakukan pada 
siklus ini adalah (1) Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, (2) Kemampuan mengerjakan 
tugas, (3) Tanggapan mahasiswa terhatap metode pembelajaran STAD, (4) Suasana belajar 
mengajar. 

Dalam tahap refleksi, peneliti menganalisis dan mengevaluasi hasil observasi yang telah 
dilakukan sehingga dapat segera diketahui tindakan apa yang akan dilakukan. Apabila tindakan 
pada siklus ini belum menunjukkan hasil yang optimal maka perlu dilakukan perbaikan pada siklus 
berikutnya. 

Selanjutnya, Siklus II terdiri dari beberapa tahap antara lain: (1) Tahap revisi. Pada tahap ini 
revisi perencanaan perlu dilakukan untuk memperbaiki hasil refleksi pada siklus I; (2) Tahap 
pelaksanaan. Tahap ini hampir sama dengan tahap pelaksanaan siklus I, Peneliti melaksanakan 
desain pembelajaran sesuai yang direncanakan, materi yang diajarkan merupakan lanjutan materi 
Siklus I; (3) Tahap observasi. Tahap ini sama dengan tahap observasi yang dilakukan pada siklus I; 
(4) Tahap refleksi. Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil siklus I 
dengan siklus II. Apabila pada siklus II ini telah terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa maka 
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siklus tidak perlu diulang kembali. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian adalah: (1) Observasi Partisipasi, (2) Tes Hasil Belajar, (3) Dokumentasi. Observasi 
dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai aspek-aspek 
komponen pelaksanaan pembelajaran di kelas pada waktu proses pembelajaran berlangsung tanpa 
menggangu berjalannya kegiatan pembelajaran. Observasi menggunakan lembar observasi yang 
telah disiapkan. Hasil observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai keaktifan mahasiswa 
melalui pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses kegiatan belajar mengajar di 
kelas. 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa, bagaimanakah 
peningkatan hasil belajar mahasiswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Tes yang digunakan pada penelitian ini berupa tes tertulis. Hasil belajar akuntansi diukur berdasar 
criteria ketuntasan minimal yang harus dicapai mahasiswa yaitu 75. 

Dokumentasi digunakan sebagai penguat data yang diperoleh selama kegiatan observasi 
berlangsung. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data jumlah siswa, hasil 
belajar akuntansi siswa, catatan lapangan, foto-foto pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 
silabus, dan SAP dan GBPP. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Adapun tahapan 
penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Melakukan observasi. Selama pelaksanaan 
proses pembelajaran penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang silakukan mahasiswa 
selama proses pembelajaran mulai dari keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, Kemampuan 
mahasiswa mengerjakan tugas. Tanggapan mahasiswa terhatap metode pembelajaran STAD serta 
Suasana belajar mengajar; (2) Menganalisis tes yang diberikan. Dalam tahap ini penulis menilai 
hasil tes yang dilakukan mahasiswa selama proses pembelajaran dilakukan. Dari hasil tes tersebut 
baru akan dianalisis apakah dengan metode Student Team Achievement Division meningkatkan 
hasil belajar mereka; (3) Mengambil kesimpulan. Dari hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan 
penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan dari penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Pembelajaran yang dilakukan selama ini menggunakan pembelajaran tradisional. Proses 
belajar mengajar berjalan monoton dan tidak menarik perhatian mahasiswa, mahasiswa kurang bisa 
memahami materi Akuntansi Keuangan Lanjutan II, pembelajaran masih bersifat teacher centered 
dan kurangnya pemahaman dosen dalam mengembangkan pendekatan metode pengajaran yang 
berpusat pada mahasiswa (student centered), sehingga pembelajaran akuntansi masih bersifat 
konvensional. Biasanya dosen hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan. Dosen 
memberikan materi dimana mahasiswa hanya duduk, mendengarkan mencatat dan mengerjakan 
tugas yang diberikan. Hal ini berdampak kepada hasil ujian yang diperoleh, dimana rata- rata hanya 
5 % saja mahasiswa yang memperoleh nilai A. Hal ini di perkuat dengan data yang diperoleh dari 
hasil ujian tahun lalu yaitu tahun akademik 2013/2014 dari lokal J akuntansi pagi. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 1. Hasil Test Mahasiswa Sebelum Pembelajaran STAD 

Skor Nilai Jumlah Mahasiswa Presentase 

A   = 85 s/d 100 0 0,00% 
B /A = 80 s/d 84 2 5,88% 
B   = 75 s/d 79 3 8,82% 
C/B = 70 s/d 74 5 14,71% 
C   = 65 s/d 69 8 23,53% 
D/C = 60 s/d 64 9 26,47% 
D   = 55 s/d 69 6 17,65% 
E   = , < 55 1 2,94% 
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Siklus Pertama 
Pada siklus pertama ini peneliti melakukan 4 kegiatan yang terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam tahap perencanaan, dosen atau peneliti menyiapkan 
silabus, SAP dan GBPP, menyiapkan media atau sumber pembelajaran yang sesuai dengan materi 
yang diajarkan dan disesuaikan dengan metode pembelajaran STAD, menyusun lembar observasi 
yang akan digunakan untuk mengetahui kondisi belajar siswa dengan adanya penerapan metode 
pembelajaran STAD dan mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran serta menyususn 
soal tes yang akan diberikan untuk mengetahui tingkat hasil belajar setelah penerapan metode 
pembelajaran STAD 

Pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan menggunakan siklus I yang dilakukan selama 6 kali 
pertemuan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan dosen atau peneliti melakukan tahap observasi 
terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD. Adapun tujuan ini dilakukan adalah 
untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya dan 
untuk mengetahui pelaksanaan tindakan yang berlangsung. Observasi yang dilakukan pada siklus 
ini berkaitan dengan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, kerjasama dalam kelompoknya, 
kemampuan mengerjakan tugas. Pada siklus pertama ini keaktifan siswa sudah menunjukkan 
peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan selama ini. Untuk lebih jelas dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2. Keaktifan Belajar (Siklus 1) 

No. Deskripsi Keaktifan Belajar Jumlah Mahasiswa Presentase (%) 
1 Mahasiswa aktif 20 61 % 
2 Mahasiswa Kerjasama  16 48 % 
3 Mahasiswa dpt menyelesaikan test 16 48 % 
 Rata – rata keaktifan belajar  52 % 

Dalam tahap refleksi peneliti menganalisis dan mengevaluasi hasil observasi yang telah dilakukan 
sehingga dapat segera diketahui tindakan apa yang akan dilakukan. Akan tetapi walaupun 
mahasiwa aktif dan semangat dalam proses belajar mengajar dengan metode STAD ini, hasil yang 
diperoleh dari siklus yang pertama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan dikarenakan 
masih ada nilai C sampai E. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 
Tabel 3. Hasil Tes Mahasiswa 

Skor Nilai Jumlah Mahasiswa Presentase 

A   = 85 s/d 100 7 21,21% 
B /A = 80 s/d 84 2 6,06% 
B   = 75 s/d 79 3 9,09% 
C/B = 70 s/d 74 3 9,09% 
C   = 65 s/d 69 3 9,09% 
D/C = 60 s/d 64 7 21,21% 
D   = 55 s/d 69 1 3,03% 
E   = , < 55 7 21,21% 

 Berdasarkan dari observasi dan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar 
mahasiswa sudah mulai aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sebagian besar mahasiswa 
juga sudah mulai kerjasama dengan tim kelompoknya dan sebagian mahasiwa juga sudah bisa 
menyelesaikan tes yang diberikan, serta sebagai besar mahasiwa sangat semangat dalam 
pembelajaran dengan metode STAD ini, akan tetapi masih ada sebagian besar mahasiwa yang 
memperoleh nilai yang belum memuaskan. Untuk itu peneliti akan melakukan siklus yang kedua 
dengan melakukan pembelajaran dengan semaksimal mungkin degan cara memotivasi lagi 
kelompok yang kurang aktif dan tetap memberikan semangat bahwa orang sukses itu harus bisa 
bekerja tim, walaupun pintar jika tidak bisa kerjasama dengan orang lain maka tidak akan ada 
gunanya. Dengan cara itu yang pintar akan berusaha membagi ilmunya kepada teman yang kurang 
pintar. Selain itu, akan diberi motivasi bahwa keberhasilan tim ini nantinya akan ditentukan oleh 
seluruh anggota tim bukan ditentukan oleh setiap individu dan mengingatkan bahwa tim yang 
unggul akan memperoleh hadiah atau reward. 
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Siklus Kedua 
Adapun siklus kedua dilakukan setelah ujian mid semester yaitu pertemuan 9 sampai dengan 

pertemuan 15. Adapun kegiatan yang dilakukan sama dengan siklus yang pertama yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Dalam tahap perencanaan, peneliti mengevaluasi kelemahan- kelemahan yang dilakukan 
pada siklus pertama yang menyebabkan pada siklus pertama kurang berhasil dengan cara: (1) 
Memberikan motivasi lagi kepada kelompok yang kurang aktif dalam pembelajaran STAD ini; (2) 
Lebih intensif memberikan penjelasan kepada kelompok yang kurang paham terhadap materi yang 
diajarkan; (3) Memberikan pujian kepada anggota kelompok yang sudah berhasil dan memberikan 
semangat kepada kelompok yang tidak berhasil menjawab pertanyaan; (4) Memberikan pencerahan 
kepada mahasiswa bahwa orang yang sukses itu harus bisa kerja tim dan kesuksesan yang 
diperoleh bukan hanya berasal dari diri sendiri akan tetapi ada keterlibatan orang lain; (5) Membuat 
soal dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. 

Pada tahap pelaksanaan, pelaksanaannya sama dengan yang dilakukan dalam siklus pertama 
dengan melakukan cara-cara sesuai dengan tahap perencanaan. Selama pelaksanaan siklus kedua 
peneliti atau dosen melakukan observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siklus 
kedua ini aktivitas belajar mahasiswa maupun prestasi belajar mahasiswa sudah terus meningkat 
dibandingkan siklus pertama, hal ini terlihat dari keaktifan bertanya mahasiswa yang cenderung 
meningkat dan mahasiswa menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar. Presentase keaktifan 
mahasiswa dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 4. Keaktifan Belajar (Siklus Kedua) 

No. Deskripsi Keaktifan Belajar Jumlah Mahasiswa Presentase (%) 
1 Mahasiswa aktif 28 84 % 
2 Mahasiswa kerjasama 26 79 % 
3 Mahasiswa dapat menyelesaikan test 22 67 % 
 Rata- rata keaktifan belajar  77 % 

Pada tahap refleksi, dari hasil observasi dapat dijelaskan bahwa tingkat keaktifan dan kerjasama 
meningkat dibandingkan dengan siklus pertama, begitu juga dengan kemampuan mahasiswa dalam 
menjawab tes yang dilakukan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 5. Hasil Tes Mahasiswa (Siklus Kedua) 

Skor Nilai Jumlah Mahasiswa Presentase 

A   = 85 s/d 100 3 09,09 % 
B /A = 80 s/d 84 7 21,21% 
B   = 75 s/d 79 6                 18,18% 
C/B = 70 s/d 74 8 24,24 % 
C   = 65 s/d 69 9 27,27 % 

 
Pembahasan 

Penulis melakukan metode pembelajaran Student Team Achievement Division dengan harapan 
metode STAD ini mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama 
kelompok, menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif di antar mahasiswa yang berasal 
dari ras yang berbeda, menerapkan bimbingan oleh teman, serta menciptakan lingkungan yang 
menghargai nilai ilmiah yang nantinya semua hal tersebut akan meningkatkan hasil sesuai dengan 
yang diharapkan. Dengan Metode STAD ini juga mahasiswa dapat menanamkan rasa kebersamaan 
antara mereka, saling menghargai, menghormati pendapat orang lain dan membangun kerjasama 
yang baik. 
 Dalam proses belajar mengajar suasana belajar lebih kondusif karena mereka sibuk 
mendiskusikan materi yang telah diajarkan dengan harapan apabila diberi pertanyaan masing- 
masing kelompok sudah siap dengan jawaban yang akan diberikan. Dari siklus pertama dan kedua 
dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan keaktifan mahasiswa, kerjasama dan kemampuan dalam 
menjawab soal yang diberikan.  

Sedangkan dari hasil tes juga menunjukkan peningkatan hasil dari siklus pertama ke siklus 
yang kedua. Begitu juga dengan peningkatan hasil sebelum dilakukan metode STAD ini dengan 
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setelah dilakukan metode STAD ini terjadi peningkatan yang sangat sinifikan dimana dengan 
dilakukannya metode ini tidak ada lagi mahasiswa yang memperoleh nilai D/C, D dan E serta yang 
memperoleh nilai A, B/A dan B lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran sebelum 
menggunakan metode STAD ini. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarhan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) Terjadi peningkatan 
hasil belajar dengan menggunakan metode kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) 
pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II; (2) Pada metode pembelajaran kooperatif 
Student Team Achievement Division (STAD) terdapat dua siklus kegiatan; (3) Selama proses 
pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) terjadi peningkatan keaktifan 
belajar dari siklus satu ke siklus dua dari 52 % ke 77 %; (4) Terjadi peningkatan nilai dari siklus 
pertama nilai rata- rata 65 menjadi rata – rata 80 pada siklus kedua. 
Saran 
 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka disarankan 
sebagai berikut: (1) Sebelum memulai metode pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 
Division (STAD) sebaiknya dosen mempersiapkan soal atau tes dengan bahasa yang mudah 
dipahami sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mengerjakan soal yang diberikan; (2) Dosen 
selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam setiap pembelajaran yang dilakukan agar 
mahasiswa lebih memahami pentingnya kerjasama dalam tim; (3) Meminimalkan kesalahan-
kesalahan yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) 
agar hasil yang diharapkan lebih maksimal. 
 
DAFTAR RUJUKAN 
Harahap, Sofyan Syafri. 2004. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers. 
Humalik, Oemar. 2003. Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Pendidikan Sistem. Jakarta: 

Bumi Aksara. 
Isjoni & Arif Ismail. 2008. Model-Model Pembelajaran Mutakhir Perpaduan Indonesia-Malaysia. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Istiningrum & Sukanti. 2012. Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 

together (Nht) untuk meningkatkan aktivitas belajar akuntansi pada siswa kelas X Ak 2 
Smk Ypkk 2 Sleman tahun pelajaran 2011/2012. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 
10 (2):64-79. 

Junaidi. 2009. Pembelajaran kooperatif pada mata kuliah akuntansi pengantar: Suatu eksperimen 
lapangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11 (2):53-64.  

Lindquist, T. & R. Abraham. 1995. Whitepeak corporation: A case analysis of a jigsaw II 
application of cooperative learning. Accounting Education: A Journal of Theory, Practice 
and Research, 113-125. 

Media Pendidikan. 2011. Pembelajaran Kooperatif, (Online), (http://blog.tp.ac.id/tag/aspek-teori-
motivasi, diakses 7 Mei 2016). 

Nur, Mohammad. 2005. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya: Pusat Sains dan Matematika Sekolah 
UNESA. 

Purwanto, Ngalim. 2002. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
Slavin, Robert E. 2008. Cooperatif Learning. Bandung: Nusa Media. 
Solihatin, Etin & Rahardjo. 2007. Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS. 

Jakarta: Bumi Aksara. 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. 

Bandung: Alfabeta. 
Suwardjono. 1991. Perilaku belajar di perguruan tinggi. Jurnal Akuntansi. 
Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisme. Jakarta: Prestasi 

Pustaka. 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 124 

 

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, dan 
Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Prenada 
Media Group. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 125 

 

SIFAT MACHIAVELLIAN, PERKEMBANGAN MORAL, LOCUS OF CONTROL, 
DAN PENGARUHNYA TERHADAP DYSFUNCTIONAL AUDIT BEHAVIOR 

 
 

Galuh Indria Putri Setyaniduta 
Sigit Hermawan 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
sigithermawan@umsida.ac.id 

 
 
Abstract: The purpose of this study is to test and to prove the influence machiavellian nature, moral 
development, and locus of control on the dysfunctional audit behavior partially and simultaneously. By using 
multiple linear regression analysis, this study samples are 48 students of PPAk University "X" Surabaya and 
STIE "Y" Surabaya to test the hypotheses. Primary data obtained from questionnaires measurement using a 
Likert scale to test the validity and reliability. The data shows a valid and reliable results. Based on t-test and 
F-test, Machiavellian nature, moral development, and locus of control partially and simultaneously affect the 
dysfunctional audit behavior. Machiavellian nature and locus of control have a positive correlation with 
dysfunctional audit behavior while moral development has a negative correlation with dysfunctional audit 
behavior. These three variables have a strong relationship and direction as well as having a high percentage 
of the dysfunctional audit behavior. 
 
Keywords: accounting behavior, machiavellian nature, moral development, locus of control, and 

dysfunctional audit behavior. 
 
 
Penelitian akuntansi keperilakuan menjadi kajian yang menarik untuk dicermati sejalan dengan 
semakin berkembangnya berbagai aspek keperilakuan dalam bidang akuntansi. Salah satu kajian 
akuntansi keperilakuan adalah maraknya masalah etika dan moral yang dilakukan oleh auditor. 
Masalah isu etika dan moral memang semakin meningkat dengan diawali kasus yang cukup besar, 
yakni kasus Enron, WorldCom terungkap. Berawal dari kasus-kasus itulah kesadaran atas isu etika 
dan moral semakin meningkat. Dengan adanya kasus-kasus tersebut membuat kepercayaan para 
pengguna laporan keuangan terlebih laporan keuangan auditan terhadap auditor mulai menurun. 
Akibat kejahatan itulah, para pengguna laporan keuangan seperti kreditor dan investor mulai 
mempertanyakan kembali eksistensi para akuntan publik sebagai pihak independen yang dianggap 
mampu menilai kewajaran laporan keuangan. 

Berbagai kasus di atas yang dilatarbelakangi oleh profesional akuntansi yang bekerja tanpa 
menggunakan kode etik menyebabkan tidak sedikit perusahaan mencari karyawan yang memiliki 
kompetensi untuk mengisi bagian akuntansi. Menurut Richmond (2001), karyawan yang 
berkompeten biasanya memiliki kepribadian moral tinggi dan memiliki kemampuan membuat 
keputusan secara etis. Hal ini dapat pula diistilahkan menjadi ancaman yang cukup keras bagi para 
profesional akuntansi atau khususnya ditujukan kepada para calon profesional akuntansi, karena 
cukup banyak penelitian yang telah mengungkapkan bahwa mahasiswa akuntansi mempunyai 
tingkat pertimbangan etis lebih rendah dibandingkan mahasiswa bisnis lainnya. Hal ini didukung 
oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Phonemon (1988) (dalam Richmond, 2001), yang 
menyimpulkan bahwa struktur dari sebagian besar kurikulum akuntansi dan profesi akuntansi dapat 
menghambat kemampuan individual untuk mampu mengembangkan kenaikan sensitivitas dari 
integritas atau kepercayaan etis selama pendidikan atau karir seseorang. 

Richmond (2001) meneliti tentang hubungan suatu sifat yang membentuk suatu tipe 
kepribadian yaitu sifat machiavellian yang diukur dengan instrumen Mach IV Score dengan 
kecenderungan perilaku akuntan dalam menghadapi dilema-dilema etika. Sifat machiavellian 
menerima akuntan berpengaruh pada kecenderungan akuntan untuk menerima perilaku-perilaku 
dilematis yang berhubungan pada kecenderungan akuntan untuk menerima perilaku-perilaku 
dilematis yang berhubungan dengan etika profesinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kecenderungan sifat machiavellian seorang akuntan maka semakin tinggi pula kecenderungannya 
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untuk dapat menerima perilaku atau tindakan-tindakan yang dilematis secara etis. Sifat 
machiavellian ini juga diindikasikan berpengaruh secara langsung terhadap independensi auditor. 
Individu dengan sifat machiavellian tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak menaati aturan (Ghosh dan Crain, 
2006). 

Penelitian Purnamasari (2004) juga mendukung penelitian Richmond (2001) yang 
menyebutkan bahwa perilaku machiavellian berpengaruh pada sikap etis akuntan dan mahawiswa 
akuntansi. Mahasiswa akuntansi, PPAk, dan auditor merupakan objek Purnamasari (2004). Hal 
tersebut yang menjadi pembeda dalam penelitian Purnamasari (2004) dengan penelitian Richmond 
(2013). Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa karakteristik personal 
individu yang diperkirakan mempengaruhi perilaku dysfunctional audit behavior. Faktor personal 
yang diteliti adalah sifat machiavellian, perkembangan moral individu, dan locus of control. Selain 
itu penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji kembali apakah hasil yang didapatkan 
akan sama jika teori yang diterapkan sama dengan penelitian terdahulu tetapi pada lokasi yang 
berbeda, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat atau memperlemah teori yang ada. 
Penelitian ini berbeda dengan Richmond (2001), Lautania (2011), Setiawan dan  Mutmainah 
(2011), Widyaningrum dan Sarwono (2012). Perbedaan-perbedaannya disebabkan oleh perbedaan 
variabel penelitian dan juga obyek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan 
tiga variabel independen (sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control) dan satu 
variabel dependen. Untuk obyek penelitian mengunakan mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan 
(PPAk) sebagai responden penelitian.  

Penggunaan mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) sebagai responden dalam 
penelitian ini karena sebagai calon profesional dalam bidang akuntansi, mahasiswa pendidikan 
profesi akuntansi harus paham mengenai etika keprofesionalan serta pembuatan keputusan etis. 
Dengan demikian, diharapkan nantinya ketika mereka terjun ke lapangan baik sebagai akuntan 
perusahaan maupun akuntan publik, mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan seperti 
yang dilakukan oleh profesional sebelumnya yang menyebabkan kredibilitas akuntansi menjadi 
diragukan. Dengan memperhatikan berbagai hal terkait tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh variabel sifat machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control terhadap 
disfunctional audit behavior.  

Sementara itu, dengan memperhatikan beberapa variabel dalam tujuan penelitian maka 
penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian akuntansi keperilakuan (behavior accounting 
research). Akuntansi keperilakuan bukanlah murni dari ilmu ekonomi atau ilmu akuntansi tetapi 
merupakan gabungan dari beberapa ilmu yang lain seperti ada juga kontribusi dari ilmu psikologi, 
sosial, dan psikologi sosial. Akuntansi keperilakuan membahas interaksi antara manusia dengan 
segala aspek yang terkait dengan akuntansi sehingga riset yang dilakukan juga bisa sangat luas. 
Sementara itu, Binberg dan Shields (1989) mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 
lima aliran (school), yaitu pertama adalah pengendalian manajemen (management control), kedua 
adalah pemrosesan informasi akuntansi (accounting information processing), ketiga adalah desain 
sistem informasi (information system design), keempat adalah  riset audit (audit research), dan 
yang kelima adalah sosiologi organisasional (organizational sociology). 

Penelitian ini mengkhususkan pada aliran keempat dan kelima dimana pengaruh sosiologi 
organisasional (pengaruh sifat individu) terhadap riset audit. Selain itu penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan auditor secara individu dalam 
sikap terhadap perilaku audit menyimpang (disfunctional audit behavior). Penelitian ini juga 
merujuk pada Statement on Auditing Standarts (SAS) No. 82 yang mengharuskan auditor untuk 
melihat manajemen sikap terhadap salah saji dan penipuan pelaporan sebagai indikator penipuan 
laporan keuangan yang sebenarnya (AICPA 1997). Beberapa diantara sifat yang terkait pada sifat 
sosiologi organisasional adalah sifat machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control, dan 
juga sifat dysfunctional audit behavior (riset audit). 

Niccolo Machiavellian (1469-1527) merupakan pelopor dari sifat Machiavellian. Ia sendiri 
tak lain adalah seorang ahli filusuf politik dari Itali. Nama Machiavellian, selanjutnya diasosiasikan 
dengan hal yang negatif, untuk menghalalkan cara dalam mencapai tujuan. Orang yang melakukan 
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tindakan seperti ini disebut dengan mkiavelis. Penelitian yang dilakukan oleh Ghosh dan Crain 
(2006) (dalam Purnamasari 2006) juga menyatakan bahwa individu dengan sifat machiavellian 
tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Sifat machiavellian 
merupakan suatu persepsi atau keyakinan yang diyakini tentang hubungan antar personal. Persepsi 
ini akan membentuk suatu kepribadian yang menjadi dasar untuk menentukan sikap dalam 
berhubungan dengan orang lain. Kepribadian machiavellian diterangkan oleh Christie dan Gies 
(1980) dalam Richmond (2001) sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam 
hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi 
yang rendah. Kepribadian machiavellian mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang 
lain, dan sangat rendah dalam menghargai orang lain. 

Implikasi dari teori Kohlberg (1969) adalah bahwa pertimbangan moral dari orang pada 
tahapan lebih lanjut perkembangan moralnya lebih baik dari pertimbangan moral yang baru pada 
tahap awal. Implikasi yang lain adalah bahwa orang pada tahapan selanjutnya mampu 
mempertahankan keputusan mereka daripada orang pada tahap awal. Orang pada level pre-
conventional dapat mempertahankan keputusannya pada kepentingannya sendiri. Orang pada level 
conventional hanya mengacu pada norma-norma kelompoknya, sedangkan orang pada level post-
conventional mengacu pada prinsip-prinsip moral yang tidak memihak dan beralasan, sehingga 
lebih dapat diterima oleh tiap orang yang rasional. 

Perkembangan moral didefinisikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk 
mengantisipasi dilema etis (Rest et al dalam Agoes (2009)). Dalam praktiknya, model Kohlberg 
tidak selalu menunjukkan adanya hubungan antara pertambahan usia dengan peningkatan 
kessadaran moral. Dewasa ini, banyak fakta baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain 
dimana pertambahan usia seseorang tidak serta merta diikuti oleh pertumbuhan tingkat kesadaran 
moralnya. Terdapat hubungan antara pertambahan umur dengan tingkat perkembangan moral 
seseorang. Pada usia dini, kesadaran moral seseorang belum berkembang. Locus of control terkait 
dengan penggolongan individu menjadi dua golongan, yaitu internal dan eksternal. Individu dengan 
locus of control internal mempunyai kemampuan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang 
timbul dari lingkungan (Brownell, 1978; Robberts et. al., 1997; Pasewark dan Stawser, 1996 dalam 
Irwandi, 2012), dan berusaha memecahkan permasalahan dengan keyakinan mereka yang tinggi. 
Sebaliknya individu dengan locus of control eksternal lebih mudah merasa terancam dan tidak 
berdaya serta strategi yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan cenderung bersifat 
reaktif (Indrianto dan Supomo, 2012). 

Dalam konteks auditing manipulasi yang akan dilakukan dalam bentuk dysfunctional audit 
behavior. Perilaku ini adalah alat bagi auditor untuk memanipulasi proses audit dalam upaya 
mencapai tujuan kinerja individual. Perilaku disfungsional menggambarkan kecenderungan 
perbuatan menyimpang dari yang semestinya dan dilakukan oleh seorang individu dalam 
melaksanakan tugasnya. Perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik 
dasar dengan tujuan organisasi (Hansen dan Mowen, 2005). Dalam lingkungan audit pusat dari 
konflik kepentingan yang paling jelas adalah persaingan untuk mendapatkan promosi yang terbatas, 
dimana karier seseorang di KAP tergantung dari evaluasi kinerjanya. Perilaku disfungsional 
merupakan reaksi terhadap lingkungan (misalnya control system). Perilaku ini bisa mempunyai 
pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap mutu audit. Perilaku disfungsional pada 
auditor dicerminkan antara lain dengan premature sign off dan underreporting of time.  
Perumusan hipotesis dihasilkan dari tinjauan teori yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, dan 
hubungan antar variabel. Perumusan hipotesis tersebut dapat pula dilihat dari gambar model 
penelitian berikut ini.  
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Gambar 1. Model Penelitian 
 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat variabel-variabel yang ada, hubungan antara variabel 

dan hipotesis penelitian. Untuk lebih jelas tentang hubungan antar variabel dan perumusan 
hipotesis dijelaskan berikut ini. 

Sifat machiavellian merupakan suatu persepsi atau keyakinan yang diyakini tentang 
hubungan antar personal. Persepsi ini akan membentuk suatu kepribadian yang menjadi dasar 
untuk menentukan sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Kepribadian machiavellian 
diterangkan oleh Christie dan Gies (1980) dalam Richmond (2001) sebagai kepribadian yang 
kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan 
memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Kepribadian machiavellian mempunyai 
kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, dan sangat rendah dalam menghargai orang lain. 
Hasil penelitian Richmond tersebut menunjukkan bahwa karakter Machiavellian berpengaruh pada 
kecenderungan akuntan untuk menerima sikap-sikap dilematis yang berhubungan dengan etika 
profesinya. Semakin tinggi sifat Machiavellian seorang akuntan, semakin tinggi pula 
kecenderungannya untuk dapat menerima sikap atau tindakan-tindakan yang dilematis secara etis. 
Dengan mengacu pada beberapa penelitian diatas, hipotesis penelitian ini adalah H1, yaitu sifat 
machiavellian berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit behavior. 

Teori Cognitiive Moral Development bermanfaat dalam penggambaran psikologi pembuatan 
pertimbangan etis dalam domain akuntan publik (Ponemon, 1992). Ponemon (1992) menyatakan 
bahwa perkembangan ke tahap pertimbangan etis yang lebih tinggi akan membantu sensitifitas 
seorang individu untuk lebih mengkritisi kejadian, masalah dan konflik. Auditor dengan kapasitas 
pertimbangan etis yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis. Ponemon 
dan Gabhart (1990), Trevino (1986) dan Trevino dan Youngblood (1990) menyarankan bahwa 
individu yang lebih berkembang secara moral (pertimbangan etisnya lebih tinggi) kemungkinannya 
akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis. Ponemon (1992) membandingkan 
pertimbangan etis yang diukur dengan DIT antara partner dan manajer, hasilnya mengindikasikan 
bahwa partner dan manajer pada level pertimbangan etis yang lebih tinggi akan lebih independen 
dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. Dengan mengacu pada beberapa 
penelitian diatas, hipotesis penelitian ini adalah H2, yaitu perkembangan moral berpengaruh negatif 
terhadap dysfunctional audit behavior. 

Hasil review yang dilakukan oleh Loe et al. (2000) atas berbagai hasil penelitian (Hegarty 
dan Sims, 2000; Singapakdi dan Vitell, 2002) menunjukkan bahwa dalam pembuatan keputusan 
etis, peran locus of control berbeda-beda. Hasil penelitian Marwanto (2007) menunjukkan manajer 
dengan locus of control eksternal menganggap bahwa kebijakan organisasi sebagai sesuatu yang 
etis. Hasil penelitian Trevino dan Youngblood (2010) menemukan bahwa locus of control 
mempengaruhi pembuatan keputusan etis yang dilakukan seseorang secara langsung atau tidak 
langsung. Lautania (2011) menghipotesiskan bahwa seseorang dengan locus of control internal 
lebih sering memiliki perilaku etis dibanding seseorang dengan locus of control eksternal. Di dalam 
konteks audit, manipulasi atau penipuan mencerminkan bentuk penyimpangan dalam penugasan 
audit. Bagi auditor, perilaku semacam ini berarti memanipulasi proses audit demi tujuan 
kepentingan auditor secara pribadi (Donnelly et al., 2013). Hasil penelitian Donnelly et al. (2013) 
menunjukkan bahwa semakin tinggi locus of control eksternal seorang auditor, semakin besar 

Sifat Machiavellian 
(X1) 

Perkembangan Moral 
(X2) 

Locus of Control 
(X3) 

 Dysfunctional Audit 
Behavior (Y) 

H1 
(+) 

H3 
(+) 

H2 (-) 
H4 
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kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional audit. Dengan mengacu pada beberapa penelitian 
diatas, hipotesis penelitian ini adalah H3, yaitu Locus Of Control berpengaruh positif terhadap 
dysfunctional audit behavior. 

Untuk hubungan ketiga variabel (sifat machiavellian, perkembangan moral, locus of control) 
dengan dysfunctional audit behavior sudah dijelaskan oleh hubungan variabel masing-masing 
diatas. Berdasarkan ketiga hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui bahwa diantara ketiga 
variabel independen ada hubungannya dengan dysfunctional audit behavior.  Dengan demikian, 
hipotesis penelitian ini adalah H4, yaitu sifat machiavellian, perkembangan moral, dan locus of 
control secara simultan berpengaruh terhadap dysfunctional audit behavior. 
 
METODE  

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan desain riset deskriptif. Tujuan penelitian 
kuantitatif ini adalah untuk menguji pengaruh hipotesis-hipotesis antar variabel sifat machiavellian, 
perkembangan moral, locus of control terhadap dysfunctional audit behavior. Sementara itu, desain 
deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sesuatu, seperti: menjelaskan karakteristik suatu kelompok 
yang relevan, mengestimasi persentase unit dalam populasi tertentu yang menunjukkan perilaku 
tertentu, mengetahui persepsi atas karakteristik produk, mengetahui berapa besar hubungan suatu 
variabel dan untuk mengetahui prediksi spesifik.Berikutnya untuk definisi operasional variabel 
merup akan penjelasan dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini terhadap indikator-
indikator yang membentuknya. Sesuai dengan kerangka pemikiran, dalam penelitian ini terdapat 
varibel dependen dan independen. Tiga varibel independen dalam penelitian ini adalah sifat 
machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control. Untuk variabel dependen adalah 
dysfunctional audit behavior. 
Tabel 1. Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Variabel Sumber 
1. Sifat Machiavellian 

(X1) 
 

Variabel yang mengukur 
kepribadian yang kurang 
mempunyai afeksi dalam 
hubungan personal, 
mengabaikan moralitas 
konvensional, dan 
memperlihatkan komitmen 
ideologi yang rendah. 

a. Afeksi  
b. Komitmen 

ideologis 
rendah 

c. Ego 
d. Manipulatif 
e. Agresif 

a. (King, Laura: 
2012) 

b. Setiawan, Agus 
(2011) 

 

2. Perkembangan 
Moral (X2) 
 

Variabel yang mengukur 
pertimbangan-pertimbangan 
untuk mengantisipasi dilema 
etis. 

a. Hukuman dan 
ketaatan 

b. Individualisme 
c. Norma 

Interpersonal 
d. Orientasi 

Otoritas 
e. Moralitas Sistem 

Sosial 

a. (Upton & Penney 
: 2012) 

b. Setiawan, Agus 
(2011) 

 
 

3. Locus Of Control 
(X3) 
 

Variabel yang dioperasikan 
yang mengukur keyakinan 
dalam diri seseorang apakah 
dia melakukan sesuatu karena 
terpengaruh secara internal 
atau eksternal. 

a. Internal Locus Of 
Control 

a. (Kreitner,Kinick
i : 2005) 

b. Eksteral LocusOf 
Control 
 

b. Ginting, Rika 
(2012) 

4. Dysfunctional Audit 
Behavior (Y) 
 

Variabel yang menentukan 
tingkat perilaku disfungsional 
mahasiswa yang memposisikan 
dirinya sebagai auditor. 

a. Premature Sign 
Off 
 

a. (Hansen & 
Mowen : 2005 

b. Underreporting 
of Time 

b.   Setiawan, Agus 
(2011) 

 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Profesi Pendidikan 

Akuntansi (PPAk) Universitas di Surabaya, yaitu Universtitas “X” Surabaya dan Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi “Y” Surabaya, dengan jumlah keseluruhan 48 mahasiswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah dengan sampel jenuh, yang merupakan teknik menentukan sampel 
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apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan dikarenakan karena 
jumlah populasi kecil (Sugiyono, 2011:68).  

Terkait dengan mahasiswa PPAk sebagai responden penelitian ini merupakan pengasumsian 
bahwa mahasiswa PPAk di Universitas X dan STIE “Y” Surabaya kelak (setelah lulus) mereka 
akan berprofesi sebagai auditor. Dengan demikian kuesioner yang dibuat ini adalah permasalahan 
tentang variable sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control terhadap 
dysfunctional audit behavior dalam suasana kerja sebagai auditor. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dibagi dua, yakni uji kualitas data dan uji hipotesis. Untuk uji kualitas data dilakukan 
dengan uji realibitas dan uji validitas data. Untuk uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier 
berganda, uji t dan uji F dengan alat bantu SPSS versi 17.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Pada uji hipotesis ini menggunakan uji t dipergunakan untuk mengukur tingkat pengaruh 
signifikansi secara parsial antara variabel bebas yang meliputi Sifat Machiavellian (X1), 
Perkembangan Moral (X2) dan Locus of Control (X3) terhadap variabel terikat, yaitu 
Dysfunctional Audit Behavior (Y). 
Tabel 2. Uji t (Uji Parsial) 
Coefficientsa 

  Unstandardized Standardized 
Coefficients 

 Collinearity 
  Coefficients  Statistics Tolerance 

Model  B  Std. Error Beta t Sig. e VIF 
1 (Constant) .587  .094  6.239 .000   

 X1(Sifat 
.398 

 
.057 .478 6.948 .000 .098 10.236  

Machiavellian) 
 

         
 X2(Perkembangan 

-.031 
 

.014 -.056 -2.164 .036 .691 1.447 
 Moral) 

 
        

 X3(Locus of Control) .518  .068 .553 7.662 .000 .089 11.255 
a. Dependent Variable: Y(Dysfunctional Behavior)      
 
PEMBAHASAN 
Pembahasan Hipotesis 1 

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan dengan bantuan program SPSS di atas, 
diperoleh nilai t hitung variabel Sifat Machiavellian (X1) sebesar 6,948, sehingga nilai t hitung ini 
lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 2,015. Sementara itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 
sebesar 0,000. Jadi, nilai signifikansi ini lebih kecil daripada nilai α yaitu 0,05. Karena ( t hitung > 
t tabel = 6,948 > 2,015) dan (sig < α = 0,000 < 0,05 ) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 
variabel independen yaitu Sifat Machiavellian (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap 
variabel dependen yaitu Dysfunctional Audit Behavior (Y). 

Hasil penelitian ini mendukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan 
Mutmainah (2011) yang menyatakan bahwa sifat machiavellian berpengaruh positif terhadap 
dysfunctional audit behavior. Penelitian tersebut menggunakan responden mahasiswa akuntansi 
sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa akuntansi yang masih menempuh kuliah di 
PPAk. Sifat Machiavellian berpengaruh terhadap dysfunctional audit behavior karena nilai t hitung 
sebesar 6,948 yang lebih besar dari t table sebesar 2,015 atau nilai signifikansi sebesar 0,00 yang 
kurang dari 0,05. dan agresif cenderung memiliki sifat dysfunctional audit behavior. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa sifat Machiavellian 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap dysfunctional audit behavior. Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa semakin buruk sebuah sifat Machiavellian maka dysfunctional  audit 
behavior juga semakin tinggi. Mahasiswa program PPAk  yang memiliki sifat afeksi, komitmen 
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ideologis rendah, egois, manipulatif, dan agresif cenderung memiliki sifat dysfunctional  audit 
behavior. 

Kepribadian machiavellian mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, dan 
sangat rendah dalam menghargai orang lain. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter 
machiavellian berpengaruh pada kecenderungan akuntan untuk menerima sikap-sikap dilematis 
yang berhubungan dengan etika profesinya. Semakin tinggi sifat machiavellian seorang akuntan, 
semakin tinggi pula kecenderungannya untuk dapat menerima sikap atau tindakan-tindakan yang 
dilematis secara etis. 

 
Pembahasan Hipotesis 2 

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan dengan bantuan program SPSS di atas, 
variabel Perkembangan Moral (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,164, sehingga nilai t hitung 
ini lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 2,015. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 
0,000. Jadi, nilai signifikansi ini lebih kecil daripada nilai α yaitu 0,05. Karena ( t hitung > t tabel = 
2,164 > 2,015 ) dan (sig < α = 0,036 < 0,05 ) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 
independen yaitu Perkembangan Moral (X1) secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel 
dependen yaitu dysfunctional audit behavior (Y). 

Hasil penelitian ini mendukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan 
Mutmainah, 2011 yang menyatakan bahwa perkembangan moral berpengaruh negatif terhadap 
dysfunctional audit behavior. Penelitian tersebut menggunakan responden mahasiswa akuntansi, 
sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa akuntansi yang masih menempuh kuliah 
PPAk. Perkembangan Moral berpengaruh terhadap Dysfunctional Audit Behavior karena nilai t 
hitung sebesar 2,164 yang lebih besar dari t table sebesar 2,015 atau nilai signifikansi sebesar 0,036 
yang kurang dari 0,05. Namun pengaruh ini memiliki hubungan korelasi yang negatif. 

Dalam penelitian ini perkembangan moral dimaknai sebagai pertimbangan-pertimbangan 
untuk mengantisipasi dilema etis. Perkembangan ke tahap pertimbangan etis yang lebih tinggi akan 
membantu sensitivitas seorang individu untuk lebih mengkritisi kejadian, masalah, dan konflik. 
Auditor dengan kapasitas pertimbangan etis yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik 
dan dilema etis. Hasil penelitian ini mendukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan 
Mutmainah (2011), yang menyatakan bahwa  perkembangan moral berpengaruh negatif terhadap 
dysfunctional audit behavior. Penelitian tersebut menggunakan responden mahasiswa akuntansi, 
sedangkan peneltian ini difokuskan pada mahasiswa akuntansi yang masih menempuh PPAk. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa perkembangan moral 
berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap dysfunctional audit behavior. Dengan 
demikian, dapat dinyatakan bahwa jika semakin tinggi perkembangan moral, maka mengakibatkan 
semakin menurun dysfunctional audit behavior.  

Mahasiswa PPAk yang lebih berkembang secara moral (pertimbangan etisnya lebih tinggi) 
kemungkinannya akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis. Pertimbangan moral 
dari orang pada tahapan lebih lanjut perkembangan moralnya lebih baik dari pertimbangan moral 
yang baru pada tahap awal. Implikasi yang lain adalah bahwa orang pada tahapan selanjutnya 
mampu mempertahankan keputusan mereka daripada orang pada tahap awal. 
Pembahasan Hipotesis 3 

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan dengan bantuan program SPSS di atas, 
variabel Locus of Control (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 7,662, sehingga Nilai t hitung ini 
lebih besar daripada nilai t table yaitu 2,015. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 
0,000. Jadi, nilai signifikansi ini lebih kecil daripada nilai α, yaitu 0,05, karena ( t hitung > t tabel = 
7,662 > 2,015) dan (sig < α = 0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 
independen, yaitu Locus of Control (X3) secara persial berpengaruh positif terhadap variabel 
dependen, yaitu dysfunctional audit behavior.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lautania (2011) yang 
menyatakan bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit behavior. Hal 
ini terjadi karena auditor tidak percaya dengan kemampuannya sendiri sehingga membutuhkan 
dysfunctional audit behavior untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian tersebut menggunakan 
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responden auditor sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa akuntansi yang masih 
menempuh PPAk. Locus of Control berpengaruh terhadap Dysfunctional Audit Behavior karena 
nilai t hitung sebesar 7,662 yang lebih besar dari t table sebesar 2,015 atau nilai signifikansi sebesar 
0,00 yang kurang dari 0,05. 

Dalam penelitian ini, Locus of Control dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk 
menghadapi ancaman. Dalam hal ini locus of control dibagi menjadi locus of control internal 
mempunyai kemampuan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang timbul dari lingkungan dan 
berusaha memecahkan permasalahan dengan keyakinan mereka yang tinggi. Sementara itu locus of 
control eksternal dimaknai sebagai pribadi yang lebih mudah merasa terancam dan tidak berdaya 
serta strategi yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan cenderung bersifat reaktif. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa penerapan locus of control 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap dysfunctional audit behavior, sehingga dapat 
dijelaskan bahwa jika locus of control semakin tinggi, maka dysfunctional audit behavior juga 
semakin tinggi. Locus of control yang dimaksud pada penelitian ini lebih pada locus of control 
eksternal. Sementara itu, dalam konteks audit, manipulasi atau penipuan mencerminkan bentuk 
penyimpangan dalam penugasan audit. Perilaku semacam ini berarti memanipulasi proses audit 
demi tujuan kepentingan auditor secara pribadi. Locus of control eksternal cenderung memiliki 
tingkat turnover yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pribadi yang memiliki locus of control 
external percaya bahwa hasil merupakan akibat dari kekuatan luar seperti peluang dan kemujuran, 
bukan dari usaha mereka sendiri, sehingga mereka tidak mempunyai keyakinan yang tinggi dan 
mudah merasa tidak berdaya dalam memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga keinginan 
berpindah kerja yang ada dalam dirinya meningkat. 
Tabel 3. Uji F (Uji Simultan)   
ANOVAb          
Model  Sum of Squares df  Mean Square F Sig.  

1 Regression  29.944 3  9.981  706.271 .000a  
 Residual  .622 44  .014     
 Total  30.566 47       
a. Predictors: (Constant), X3 (Locus of Control), X2 (Perkembangan Moral), X1 (Sifat machiavellian)  
b. Dependent Variable: Y (Dysfunctional Audit Behavior)  

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 17 

 
Pembahasan Hipotesis 4 

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji F yang dilakukan dengan bantuan program SPSS di 
atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 706,271, sehingga Nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai 
F tabel yaitu 2,820. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000, jadi nilai signifikansi 
ini lebih kecil daripada nilai α yaitu 0,05. Karena ( F hitung > F tabel =(706,271.> 2,820) dan (sig 
< α = 0,00 < 0,05 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen yaitu sifat 
machiavellian (X1), perkembangan moral (X2) dan locus of control (X3) secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu dysfunctional audit behavior (Y). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Mutmainah 
(2011), yaitu sifat machiavellian dan perkembangan moral berpengaruh simultan terhadap 
dysfunctional audit behavior. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa sifat 
machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control secara simultan berpegaruh signifikan 
terhadap dysfunctional audit behavior. Berdasarkan hasil pengujian hipotesa menunjukan bahwa 
sifat machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control memiliki pengaruh yang signifikan 
baik secara parsial maupun secara simultan terhadap dysfunctional audit behavior. Namun 
perkembangan moral memiliki hubungan negatif terhadap dysfunctional audit behavior. Hal ini 
bisa dilihat dari nilai t hitung dan F hitung yang lebih besar dari nilai t tabel dan F tabel atau 
signifikansi kurang dari 0,05. 

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,990 
atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan yang antara variabel bebas yang meliputi sifat 
Machiavellian (X1), perkembangan moral (X2) dan locus of control (X3) dengan variabel terikat 
yaitu dysfunctional audit behavior (Y). Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
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terikat yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi simultan (RSquare). Menurut Santoso (2009) 
mengatakan bahwa untuk variabel bebas lebih dari 2 variabel digunakan Adjudted R Square 
sebagai koefisien determinasi. Adjusted R Squared artinya R squared yang disesuaikan. Di dalam 
penelitian ini besarnya besarnya Adjusted R Square adalah sebesar 0,978. Hal ini berarti bahwa 
naik turunnya variabel terikat yaitu disfunctional auidt behavior dipengaruhi oleh variabel bebas 
yaitu sifat machiavellian, perkembangan moral, locus of control sebesar 97,8%, sedangkan sisanya 
sebesar 2,2 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan 
maka kesimpulan penelitian ini adalah sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of 
control berpengaruh terhadap dysfunctional audit behavior, baik secara parsial maupun secara 
simultan. Namun pengaruhnya berbeda-beda. Untuk sifat machiavellian dan locus of control 
berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit behavior. Sementara itu untuk perkembangan 
moral berpengaruh negatif terhadap dysfunctional audit behavior.  

Saran penelitian selanjutnya adalah mencari variabel baru yang menyebabkan meningkatnya 
dysfunctional audit behavior dan mencari solusi bagaimana cara mengatasinya. Penelitian 
selanjutnya juga bisa menggunakan subyek penelitian yang berbeda, yakni langsung pada auditor. 
Hal ini juga merupakan keterbatasan penelitian ini.  
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Abstract: Efficient Market Hypothesis (EMH) classifies efficient market into three form, namely weak form, 
semi-strong from, and strong form. This research aims to test the semi-strong form of the efficient market. 
Event study is used to test whether the market is efficient in the semi-strong form.This research investigates 
the market reaction toward the changes of tick size policy in Indonesian Stock Exchange in 2016. 16 
companies are used as the sample of this research. The result of this study shows that there are negative 
significant abnormal return between t-3 until t+3 period. Further, there are no signifcant change in average 
trading volume activity within examinationperiod. The result shows that Indonesian capital market gives 
reaction toward the changes of tick size policy, thus it indicates that the change of tick policy contain the 
information classified as bad news. 
 
Keywords: efficient market hypothesis, event study, tick size policy, abnormal return, trading volume 

activity. 
 
 
Hipotesis pasar efisien telah menjadi landasan bagi studi-studi empiris sekuritas keuangan sejak 
awal 1960 hingga 1990. Miller (1999) menyatakan bahwa hipotesis pasar efisien merupakan 
temuan penting dalam sejarah teori keuangan, dan paling banyak mendapat perhatian serta diuji 
secara empiris hampir di seluruh pasar modal di dunia. Gagasan hipotesis pasar efisien 
dikembangkan oleh Fama (1970). Hipotesis pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis (EMH) 
merupakan konsep yang menyatakan bahwa harga yang terbentuk pada saat ini merupakan 
keseluruhan refleksi dari informasi yang tersedia. 

Fama (1970) mengklasifikasikan pasar efisien kedalam 3 bentuk, yakni weak form, semi-
strong form, dan strong form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah (weak form) apabila 
harga sekuritas sepenuhnya terefleksikan secara penuh oleh informasi masa lalu. Pasar dikatakan 
efisien dalam bentuk setengah kuat (semi-strong form) apabila harga sekuritas telah mencerminkan 
informasi masa lalu dan informasi yang dipublikasikan pada saat ini. Pasar dikatakan efisien dalam 
bentuk kuat (strong form) jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi 
yang tersedia termasuk informasi privat. 

Ketiga bentuk pasar efisien yang diklasifikasikan oleh Fama memiliki pengujian yang 
berbeda-beda. Salah satu pengujian yang dilakukan untuk menguji pasar bentuk setengah kuat 
adalah dengan menggunakan studi peristiwa. Studi peristiwa untuk mempelajari reaksi pasar 
terhadap informasi akuntansi pertama kali dilakukan oleh Ball dan Brown (1968). Penelitiannya 
menunjukkan terdapat reaksi pasar pada saat laporan keuangan dipublikasikan, yang berarti pasar 
efisien dalam bentuk setengah kuat. 

Untuk menguji pasar efisien bentuk setengah kuat dibutuhkan suatu peristiwa yang dianggap 
penting oleh pelaku pasar modal. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada semester 1 2016 
adalah kebijakan perubahan fraksi harga. Pada 2 Mei 2016 pasar modal Indonesia menggunakan 
lima kelompok harga yaitu rentang harga dibawah Rp200 dengan fraksi perubahan harga Rp1, 
rentang harga Rp200-Rp500 dengan fraksi perubahan harga Rp2, rentang harga Rp500-Rp2.000 
dengan fraksi perubahan harga Rp5, dan rentang harga Rp2.000-Rp5.000 dengan fraksi perubahan 
harga Rp10, serta rentang harga diatas Rp5.000 dengan fraksi perubahan harga Rp25. 

Dengan adanya fraksi harga yang baru, diharapkan akan meningkatkan transaksi 
perdagangan saham di pasar modal. Oleh sebab itu, peneliti menganggap peristiwa perubahan 
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fraksi harga tepat untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Manfaat penelitian adalah 
memberikan bukti empiris mengenai pengujian pasar efisien dalam bentuk setengah kuat di 
Indonesia serta sebagai sumbangan pengetahuan bagi investor dan akademika maupun sebagai 
bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya. 

Menurut Tandelilin (2010), investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber 
daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 
mendatang. Pada umumnya, investor melakukan kegiatan investasi untuk mendapatkan keuntungan 
yang lebih di masa mendatang. Dengan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang, maka 
dapat menghindarkan investor dari risiko inflasi dan penghematan pajak dari fasilitas investasi pada 
hal tertentu. Dengan demikian, kegiatan investasi meningkatkan daya konsumsi investor di masa 
mendatang. Kegiatan investasi salah satunya dapat dilakukan di pasar modal. 

Pasar modal merupakan tempat berbeagai instumen keuangan jangka panjang diperjual 
belikan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan 
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 
Pasar modal merupakan jembatan antara pihak yang kelebihan dana, dengan pihak yang 
membutuhkan dana. Emiten selaku pihak yang membutuhkan dana menerbitkan sekuritas di pasar 
modal untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan investor selaku pihak yang kelebihan 
dana akan membeli sekuritas yang diterbitkan di pasar modal untuk menyalurkan dananya ke 
perusahaan. 

Teori penyinyalan adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi 
petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan (Brigham 
dan Houston, 2010). Signaling theory muncul akibat adanya asimetri informasi dalam konsep 
keagenan (Spence, 1973). Pihak principal sebagai pemilik modal, memberikan wewenang kepada 
pihak agent untuk mengelola perusahaan yang didirikan. Akan tetapi, dalam perkembangannya 
muncul konflik kepentingan antara pihak principal dan pihak agent. Pihak agent selaku pengelola 
pasar mengetahui lebih banyak informasi tentang kapasitas dan informasi keuangan perusahaan 
dibandingkan dengan pihak principal. Oleh karena itu, pada saat pihak agent memberikan 
informasi kepada pihak luar, informasi tersebut dianggap sebagai sinyal bagi pelaku pasar. 

Fama (1970) berpendapat bahwa di pasar yang efisien harga atas suatu sekuritas yang 
terbentuk merupakan cerminan dari semua informasi yang tersedia dan relevan tentang sekuritas 
tersebut. Sehingga dalam pasar yang efisien tidak mungkin bagi seorang investor mendapatkan 
abnormal return secara terus menerus. 

Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari pasar efisien berdasarkan ketiga 
macam bentuk dari informasi yakni sebagai berikut. 
1. Pasar efisien bentuk lemah. 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara 
penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu yang dimaksud adalah informasi yang telah 
terjadi. Efisiensi pasar bentuk lemah berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) 
yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. 

2. Pasar efisien bentuk setengah kuat. 
Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 
mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di 
laporan-laporan keuangan. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut. 
a. Informasi yang dipublikasikan hanya memengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang 

mempublikasikan informasi tersebut.  
b. Informasi yang dipublikasikan memengaruhi harga-harga sejumlah sekuritas. 
c. Informasi yang dipublikasikan memengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang 

terdaftar di pasar saham. 
Dalam pasar efisien bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor 
yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapat keuntungan tidak 
normal dalam jangka waktu yang lama. 
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3. Pasar efisien bentuk kuat. 
Pasar dikatakan efisien bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan 
semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk 
ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh 
keuntungan tidak normal karena memiliki informasi privat. 

Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 
yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2013). Dalam pengujian 
pasar efisien bentuk setengah kuat pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu pengujian terhadap 
kandungan informasi, dengan melihat apakah pasar merespon terhadap informasi yang 
dipublikasikan. Reaksi pasar ditunjukkan melalui adanya perubahan harga dari sekuritas 
bersangkutan, yang dapat diukur dengan melihat ada tidaknya abnormal return. Berikut ini adalah 
matriks yang menggambarkan pengujian kandungan informasi (Jogiyanto, 2013). 

 
Gambar 1. Kandungan Informasi suatu pengumuman 
Sumber: Jogiyanto (2013) 

 
Pengujian kandungan suatu informasi hanya melihat apakah pasar bereaksi atau tidak 

terhadap informasi. Untuk melihat apakah pasar efisien dalam bentuk setangah kuat atau tidak, 
maka perlu dilibatkan kecepatan reaksi pasar untuk menyerap informasi. Pasar dikatakan efisien 
dalam bentuk setengah kuat apabila investor bereaksi secara cepat untuk menyerap abnormal 
return dan membentuk harga keseimbangan yang baru. Jika investor bereaksi secara lambat, maka 
pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. Jika informasi tidak menimbulkan abnormal return 
maka kesimpulannya pasar efisien tidak jelas atau tidak dapat dijawab. Berikut ini adalah matriks 
yang menggambarkan pengujian efisiensi pasar secara informasi (Jogiyanto, 2013).  

 

 
Gambar 2. Efisiensi Pasar secara Informasi 
Sumber: Jogiyanto (2013) 
 

Studi peristiwa merupakan studi yang menganalisis apakah terdapat abnormal return pada 
sekitar pengumuman peristiwa. Abnormal return merupakan kelebihan return sesungguhnya atas 
return normal. Menurut Tandelilin (2010), harga sekuritas dalam pasar efisien harus merefleksikan 
informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return masa depan. Jogiyanto (2013) menyatakan 
return tak normal atau abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 
terjadi terhadap return normal. Return normal yang dimaksudkan adalah return ekpektasian (return 
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yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa abnormal 
return adalah selisih antara return yang sesungguhnya terjadi dan return yang diharapkan oleh 
investor baik itu bernilai positif maupun negatif.  

Pada pasar yang tidak efisien, sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar daripada 
normalnya, yang disebut dengan abnormal return. Brown dan Warner (1985) mengestimasi return 
ekpektasian menggunakan model estimasi mean adjusted model, market model, dan market 
adjusted model. Diantara ketiga model tersebut market adjusted model adalah model yang 
digunakan dalam penelitian ini. 

Market-adjusted model menganggap penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu 
sekuritas adalah indeks pasar pada saat tersebut (Jogiyanto, 2013). Dengan demikian, maka apabila 
menggunakan market-adjusted model tidak diperlukan adanya Periode estimasi karena return 
sekuritas yang diestimasikan sama dengan return pasar. Dalam market-adjusted model perhitungan 
abnormal return dilakukan dengan cara menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian. 
Formula dari market adjusted model adalah sebagai berikut. 

AR!,! =   R!,!   −   𝑅!,!....................................................................... (1) 
Keterangan: 
ARi,t: Return tak normal sekuritas i pada hari ke-t. 
Ri,t: Return dari sekuritas i pada hari ke-t. 
𝑅!,!: Return pasarpada hari ke-t 
 
Peristiwa perubahan fraksi harga merupakan peristiwa yang berdampak langsung pada 

transaksi perdagangan di pasar. Kebijakan terkait perubahan fraksi adalah peristiwa yang pernah 
terjadi sebelumnya, sehingga pelaku pasar modal dapat memperkirakan hal tersebut. Oleh sebab 
itu, model perhitungan abnormal return yang paling tepat adalah market adjusted model, karena 
pelaku pasar diduga dapat memperkirakan dampaknya sehingga return pasar pada Periode jendela 
merupakan expected return semua pelaku pasar. Peneliti-peneliti sebelumnya yang juga 
menggunakan market adjusted model dalam penelitiannya adalah  Munawarah (2009), dan Efendi 
(2015). 

Selain abnormal return, indikator lain yang dapat dijadikan sebagai indikasi ada tidaknya 
reaksi pasar adalah aktivitas voluma perdagangan saham selama Periode peristiwa. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Beaver (1968) dan Bamber (1986) aktivitas voluma perdagangan 
saham merupakan the sum of investors’ actions. Pengamatan terhadap aktivitas voluma 
perdagangan saham dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata voluma perdagangan saham 
sebelum dan setelah kejadian pengumuman perubahan fraksi harga saham. 

Pada penelitian ini, aktivitas voluma perdagangan diukur dengan menggunakan Trading 
Volume Activity (TVA). Pengukuran ini digunakan karena aktivitas voluma perdagangan saham 
terjadi akibat adanya titik temu antara supply dan demand atau bid dan offer. Trading volume 
activity dapat merefleksikan jumlah atau frekuensi seberapa banyak harga penawaran dan 
permintaan bertemu terhadap saham perusahaan yang beredar pada saat itu.  
 
METODE 

Populasi (Sugiyono, 2009), adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek yang memiliki karakteristik khusus yang ditetapkan oleh sang peneliti untuk kemudian 
ditarik suatu kesimpulan. Menurut Arikunto (2010), sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
karekteristik yang dimiliki oleh populasi yang telah dipilih. Sampel yang diambil harus dapat 
merepresentasikan populasi yang ada. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ 45. Indeks LQ 45 dipilih karena indeks ini terdiri 
dari  45 perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas, kapitalisasi pasar yang tinggi di BEI, serta 
merupakan indeks yang terdiri dari perusahaan yang paling aktif diperdagangkan. Sampel dipilih 
dengan menggunakan metoda purposive sampling. Purposive sampling dilakukandengan 
mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat 
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didasarkan pada pertimbangan atau jatah tertentu. (Jogiyanto, 2011). Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 
1. Merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 
2. Memiliki nilai harga penutupan saham (closing price). 
3. Tidak mengalami suspend dan delisting pada Periode penelitian. 
4. Merupakan saham yang berada pada rentang harga Rp200-Rp500 dan Rp2.000-Rp5.000, 

karena saham pada rentang tersebutlah yang mengalami perubahan fraksi. 
5. Tidak terdapat peristiwa lain selama Periode Periode penelitian. 

Berdasarkan hasil purposive sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan yang 
akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
Tabel 1. Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Sektor 
1 Adhi Karya Tbk Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan 
2 Adaro Energy Tbk Pertambangan 
3 Alam Sutera Realty Tbk Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan 
4 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Keuangan 
5 Charoen Pokphand Indonesia Tbk Industri Dasar dan Kima 
6 XL Axiata Tbk Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 
7 Indo Tambangraya Megah Tbk Pertambangan 
8 Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 
9 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Pertambangan 

10 PP (Persero) Tbk Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan 
11 Pakuwon Jati Tbk Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan 
12 Surya Citra Media Tbk Perdagangan, jasa, dan Investasi 
13 Sri Rejeki Isman Tbk Aneka Industri 
14 Sawit Sumbermas Sarana Tbk Pertanian 
15 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 
16 Wijaya Karya (Persero) Tbk Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan 

Sumber : Data Diolah, 2016 
 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif (Creswell, 
2009), adalah metode penelitian untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan 
antarvariabel. Variabel penelitian kuantitatif diukur dengan instrumen-instrumen penelitian, 
sehingga data yang terdiri dari angka-angka mampu dianalisis menggunakan prosedur-prosedur 
statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal komparatif. 
Kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha menentukan penyebab dari perbedaan yang ada 
pada tingkah laku kelompok (Wasis, 2008). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham 
harian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 
perantara yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam 
arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009). Sumber 
data dalam penelitian ini merupakan hasil olahan dari Galeri Investasi Universitas Ma Chung. 
Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode jendela karena peneliti menggunakan 
market-adjusted model. Periode jendela dalam penelitian ini adalah 11 hari bursa, yaitu 5 hari 
sebelum (t-5) dan 5 hari sesudah (t+5) serta event date pada 29 Januari 2016. Alasan penggunaan 
periode jendela 11 hari adalah untuk memperkecil terjadinya cofounding effect yaitu terjadinya 
perubahan harga saham karena faktor lain diluar perisiwa yang yang diamati. Pemilihan t0 
dilakukan pada tanggal 29 Januari 2016 karena pada saat itu terjadi penyebaran rumor mengenai 
OJK menyetujui perubahan fraksi harga terjadi di Semester 1 2016. Alasan pemilihan dilakukan 
pada saat rumor dikeluarkan dikarenakan umumnya investor pada pasar modal bereaksi pada 
rumor, bukan pada saat peristiwa. Rijanto (2011) menemukan bahwa rumor berdampak pada 
perubahan volatilitas yang kemudian adanya kecenderungan perubahan pergerakan harga. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik 
dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-
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catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang 
lengkap dan sah (Basrowi dan Suwandi, 2008). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Abnormal Return(AR) dan 
Trading Volume Activity(TVA). Abnormal Return merupakan kelebihan dari return yang 
sesungguhnya terjadi terhadap return normal (Tandelilin, 2010). Trading Volume Activity (TVA) 
merupakan rasio antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap 
jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu (Husnan, 2005). 

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam analisis data. Tahapan-tahapan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
1. Uji Normalitas. 

Uji normalitas (Ghozali, 2011), bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk 
menuji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji 
statistik menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan 
terdistribusi normal apabila nilai asymp sig (2-tailed) > 0.05. 

2. Uji One Sample t-Test 
Uji One Sample t-Test digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu yang digunakan 
sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai 
tertentu disini umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur populasi (Santoso, 
2013). Uji One Sample t-Test dalam penelitian ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 
abnormal return pada Periode jendela. Hipotesis statisitk One Sample t-Test dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 

H0 : µ1 = 0 
H1 : µ1 ≠ 0 

Keterangan : 
µ1: Abnormal Return saham 

3. Uji Paired Sample t-Test 
Uji Paired Sample t-Test adalah uji yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. 
Sampel yang berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama tetapi mengalami 
dua perlakukan dan pengukuran yang berbeda (Santoso, 2013). Uji Paired Sample t-Test dalam 
penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan Trading Volume 
Activity (TVA) sebelum dan sesudah pengumuman perubahan fraksi harga saham. Hipotesis 
Statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H0 : µ1 = µ2 
H1 : µ1 ≠ µ2 

Keterangan : 
µ1: rata-rata Trading Volume Activity (TVA) sebelum pengumuman 
µ2: rata-rata Trading Volume Activity (TVA) sesudah pengumuman 

 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan alat uji One Sample t-Test dan  

Paired Sample t-Test. Data yang diolah adalah data abnormal return dan data Trading Volume 
Activity (TVA). Pengujian dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 20.0. Langkah-langkah pengolahan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. Untuk pengujian terhadap hipotesis 1: 
1. Menentukan actual return pada Periode estimasi dengan rumus sebagai berikut. 

Ri,t = (Pt - Pt-1 + D) / Pt-1 
2. Menentukan expected return dengan menggunakan market adjusted model dengan rumus 

sebagai berikut. 
Ri = (IHSGt - IHSGt-1) / IHSGt-1 

3. Menghitung abnormal return dengan rumus sebagai berikut. 
ARi,t = Ri,t - Ri 
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4. Melakukan tabulasi data variabel abnormal return menggunakan software Statistical Package 
for Social Science (SPSS) versi 20.0 

5. Melakukan uji hipotesis dengan menggunakan One Sample t-Test. Apabila nilai signifikansi 
lebih besar daripada α maka maka H0 diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil 
daripada α maka maka H0 ditolak. 

Untuk Pengujian Terhadap Hipotesis 2 : 
1. Menghitung Trading Volume Activity dengan rumus sebagai berikut. 

TVA = voluma saham diperdagangkan / voluma saham saham beredar 
2. Menghitung Average Trading Volume Activity dengan rumus sebagai berikut 

ATVA = ∑TVAi / ∑i 
3. Melakukan tabulasi data variabel Average Trading Volume Activity menggunakan software 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20.0 
4. Melakukan uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. 
5. Melakukan uji hipotesis dengan Paired Sample t-Test apabila data terdistribusi normal, 

sedangkan apabila data tidak terdistribusi normal, digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. 
Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada α maka maka H0 diterima, sedangkan Apabila 
nilai signifikansi lebih kecil daripada α maka maka H0 ditolak. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Ha1:Terdapat reaksi pasar atas peristiwa pengumuman fraksi harga saham yang tercermin dari 

abnormal return yang signifikan pada Periode peristiwa. 
Ha2:Terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman fraksi harga 

saham yang tercermin dari Trading Volume Activity. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis apakah pengumuman perubahan fraksi harga saham mempunyai 
kandungan informasi yang mangakibatkan reaksi pasar. Untuk melihat reaksi pasar, peneliti 
menggunakan abnormal return dan trading volume activity disekitar tanggal peristiwa.  

Hipotesis pertama diuji menggunakan perhitungan abnormal return dengan menggunakan 
market adjusted model. Hipotesis diterima jika nilai abnormal return tidak sama atau berbeda 
dengan 0 dan dinyatakan signifikan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hasil perhitungan 
abnormal return ditunjukkan pada Tabel 2.  
 
Tabel 2. One Sample t-Test 

Hari t hitung AAR CAAR Sig. (2-tailed) Keterangan 
t+5 -1,439 -0,01090 -0,2368 ,171 Tidak Signifikan 
t+4 -,981 -0,00787 -0,2259 ,342 Tidak Signifikan 
t+3 -4,056 -0,02647 -0,218 ,001 Signifikan 
t+2 -2,929 -0,02072 -0,1915 ,010 Signifikan 
t+1 -8,741 -0,03363 -0,1708 ,000 Signifikan 
t0 -2,788 -0,01594 -0,1372 ,014 Signifikan 
t-1 -2,612 -0,01895 -0,1212 ,020 Signifikan 
t-2 -5,477 -0,02898 -0,1023 ,000 Signifikan 
t-3 -8,858 -0,05205 -0,0733 ,000 Signifikan 
t-4 -2,110 -0,01700 -0,0213 ,052 Tidak Signifikan 
t-5 -,369 -0,00426 -0,0043 ,717 Tidak Signifikan 

Sumber: Data diolah, 2016. 
 

Tabel 2 menunjukkan rata-rata abnormal return  pada saat sebelum dan sesudah 
pengumuman perubahan fraksi harga. Pada Periode t-5 dan t-4 tidak ditemukan Abnormal Return 
yang signifikan karena nilai sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Selain itu, pada Periode t+4 dan t+5 
juga tidak ditemukan Abnormal Return yang signifikan karena nilai sig. (2-tailed) lebih besar dari 
0,05. Hal ini menandakan bahwa pada Periode t-5 dan t-4, pasar masih belum mereaksi peristiwa 
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pengumuman perubahan fraksi harga saham, sedangkan pada Periode t+4 dan t+5, pasar telah 
berhenti mereaksi pengumuman perubahan fraksi harga saham.  

Abnormal return yang signifikan ditemukan pada Periode t-3 hingga t+3 dengan nilai negatif. 
Hal ini ditunjukkan dengan nilai nilai sig. (2-tailed) yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai AAR yang 
negatif. Nilai Abnormal return yang signifikan pada Periode t-3 hingga t+3 menandakan bahwa pasar 
bereaksi terhadap pengumuman perubahan fraksi harga pada Periode tersebut. Nilai negatif pada 
Abnormal return menunjukkan bahwa pasar menganggap pengumuman perubahan fraksi harga 
sebagai bad news. Hasil pengujian terhadap abnormal return menunjukan bahwa hipotesis pertama 
pada penelitian ini diterima. 

Hipotesis kedua diuji menggunakan perhitungan trading volume activity pada periode 
sebelum dan sesudah pengumuman perubahan fraksi harga saham. Pengujian hipotesis kedua 
dilakukan dengan membandingkan rata-rata trading volume activity sebelum pengumuman 
perubahan fraski harga saham dengan rata-rata trading volume activity sesudah pengumuman 
perubahan fraksi harga saham. Hipotesis diterima jika nilai trading volume activity sebelum dan 
sesudah pengumuman perubahan fraksi harga saham tidak sama atau berbeda yang ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji terhadap trading volume activity ditunjukkan 
pada Tabel 3 dan Tabel 4.  

 
Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ATVA_Sebelum ATVA_Sesudah 
N 16 16 

Normal Parametersa,b Mean ,0025754433 ,0027099183 
Std. Deviation ,00342590580 ,00270853817 

Most Extreme Differences 
Absolute ,366 ,274 
Positive ,366 ,274 
Negative -,239 -,176 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,464 1,097 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 ,180 

Sumber: Data diolah, 2016. 
 
Tabel 3 merupakan hasil uji normalitas terhadap average trading volume activity. Hasil uji 

terhadap average trading volume activity menunjukkan bahwa average trading volume activity 
sesudah pengumuman perubahan fraksi harga saham terdistribusi normal, akan tetapi sebelum 
pengumuman fraksi harga saham tidak terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
asymp. Sig (2-tailed) ATVA sebelum yang kurang dari 5%. Karena data tidak terdistribusi normal 
maka dilakukan uji non parametrik Wilcoxon Signed Rank Test. 

 
Tabel 3. Wilcoxon Signed Rank Test 
Test Statisticsa 
 ATVA_Sesudah - ATVA_Sebelum 
Z -1,086b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,278 

Sumber: Data diolah, 2016. 
 
Tidak adanya perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman perubahan 
fraksi harga menandakan bahwa pengumuman kebijakan perubahan fraksi belum mampu secara 
signifikan meningkatkan aksi jual beli pelaku pasar di bursa yang dapat dilihat pada grafik 1. 
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Grafik 1. Average Trading Volume Activity 

 
Tabel 4 merupakan pengujian beda rata-rata sampel berpasangan average trading volume 

activity sebelum dan sesudah pengumuman perubahan fraksi harga. Sig. (2-tailed) menghasilkan 
nilai signifikansi 0.278, nilai tersebut lebih dari 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata akitvitas perdagangan saham 
sebelum dan sesudah pengumuman perubahan fraksi harga saham. Dengan demikian, maka 
hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak.  

 

 
Grafik 2. Cumulative Average Abnormal Return 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafik 3. Average Abnormal Return 
 
 
 
 

Grafik 2 menunjukkan bahwa rata-rata kumulatif abnormal return fluktuatif. Rata-rata 
kumulatif abnormal returnpada periode t-5 hingga periode t+3 mengalami penurunan, sedangkan t+4 
dan t+5 mengalami peningkatan tajam. Grafik 3 menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return 
fluktuatif. Rata-rata abnormal return pada periode t-5 hingga periode t-3 mengalami penurunan, 
sedangkan pada periode setelah t-3 hingga periode t+5 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan 
bahwa sebenarnya pengumuman perubahan fraksi harga mampu membalikan arah menuju 
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peningkatan dilihat dari peningkatan signifikan pada t-3 hingga t0. Akan tetapi, pengumuman 
perubahan fraksi harga belum mampu meningkatkan rata-rata abnormal return ke zona positif 
sehingga kandungan informasi pengumuman perubahan fraksi harga saham masih termasuk bad 
news bagi pelaku pasar. 
 
 

 
Grafik 4. Indeks Harga Saham Gabungan 

 
Grafik IHSG selama Periode penelitian mengindikasikan pasar yang bullish selama periode 

penelitian. Hal ini menandakan bahwa perubahan fraksi harga saham dapat menggerakan pasar 
dilihat dari IHSG yang mulai menunjukan tren naik. Akan tetapi, walaupun tren IHSG naik 
ditemukan abnormal return negatif yang signifikan pada periode peristiwa. Hal ini menandakan 
bahwa walaupun IHSG cenderung tergerak oleh informasi pengumuman perubahan fraksi harga, 
pengumuman perubahan fraksi harga belum mampu mendorong rata-rata abnormal return 
kelompok saham-saham perusahaan yang mengalami dampak perubahan ke zona positif, sehingga 
kandungan informasi perubahan fraksi harga masih termasuk bad news. IHSG yang mulai bullish 
diindikasikan terjadi bukan karena adanya anomali January Effect, karena berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Setiaji (2016) tidak ditemukan adanya January Effect di tahun sebelumnya. 
 
SIMPULAN 

Hasil penelitian memberikan temuan bahwa hipotesis pertama diterima, akan tetapi hipotesis 
kedua ditolak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap abnormal return, disimpulkan 
bahwa terdapat reaksi pasar yang dilihat melalui adanya abnormal return yang signifikan pada 
Periode t-3 hingga t+3. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya abnormal 
return yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan informasi yang terdapat dalam 
pengumuman perubahan fraksi harga saham masih termasuk bad news bagi para pelaku pasar. 
Penelitian ini juga menguji apakah terdapat reaksi pasar yang dicerminkan melalui ada atau 
tidaknya perbedaan average trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa pengumuman perubahan fraksi harga saham mampu meningkatkan 
aktivitas transaksi harga saham yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan rata-rata average 
trading volume activity setelah pengumuman, meskipun masih belum signifikan. 

Penelitian ini hanya berfokus pada saham dalam rentang harga yang mengalami dampak 
perubahan yaitu Rp200-Rp500, dan Rp2.000-Rp5.000. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 
menggunakan fraksi harga pada rentang lainnya, yaitu rentang harga Rp100-Rp200, Rp500-
Rp2.000, dan fraksi saham lebih dari Rp5.000 sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat 
menjadi lebih akurat. 
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Abstract: Students consider Financial Accounting as a difficult subject because of many elements of 
reasoning and calculation, thus students are lack of interest and motivation that would adversely impact the 
achievement. In this state, the tasks assigned are not accomplished satisfyingly, learning process is 
meaningless, and students becomes difficult to understand the lesson.The purpose of this study is to perform 
the application of problem-based learning(PBL) in the preparation of financial statements to improve 
students understanding.  PBL leads students try to understand the lesson individually or in groups, so that 
they will be easier to understand since they share knowledgewith friends within a group.  This study 
observes 4 classes to test the hypotheses.The results show that there is an increase in students understanding 
in the classroom by using problem-based learning, since the students accomplished the cases given, and the 
review is givento give a better understanding to the students.  As expected, all attributes are able to show the 
best quality in learning. 
 
Keywords: problem-based learning, financial accounting, students understanding 

 
 

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 
dunia nyata sebagai konteks bagi dosen  untuk menyajikan pembelajaran tentang cara berfikir kritis 
dan keterampilan memecahkan masalah. Dengan asumsi dasar pada batasan masalah tersebut 
menjadi relevan untuk diterapkan sebagai strategi pembelajaran pada mata kuliah terapan. Dengan 
pendekatan pembelajaran berbasis masalah diasumsikan pelajaran akuntansi keuangan akan 
menjadi menarik karena objek yang dipelajari situasi dunia nyata yang dekat dengan kehidupan 
sehari-hari. Di samping itu, konsep pengetahuan yang dipelajari akan menggerakkan pada 
kemampuan  berpikir tingkat tinggi, dan dengan sendirinya akan mendorong mahasiswa untuk 
belajar pada situasi bagaimana belajar yang efektif. 

Mahasiswa seharusnya memiliki kemampuan penalaran yang baik, untuk menarik 
kesimpulan dan menyelesaikan permasalahan. Di samping itu kurangnya motivasi, kemampuan 
komunikasi yang rendah, kurang mampu menyampaikan pendapat dan rendahnya tingkat 
partisipasi di dalam kelas. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, diyakini bahwa 
kompetensi dan  karakter diri mahasiswa akan tumbuh dan berkembang,  dengan kemampuan 
penalaran sebagai kemampuan pemecahan masalah.  Sebagai dampak pembelajaran dalam model 
ini adalah pemahaman, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan pemecahan masalah, 
kemampuan komunikasi, keterampilan mengunakan pengetahuan secara bermakna. Sedangkan 
dampak pengiringnya adalah hakikat tentatif krilmuan, keterampilan proses keilmuan, tonomi dan 
kebebasan siswa, toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin (Santyasa, 
2005)  Mengacu pada pernyataan I Wayan Santyasa tersebut, tercermin kompetensi, karakter dan 
efikasi diri dapat dikembangkan dengan pembelajaran berbasis masalah.   

Dalam penelitiannya, Simone (2008) menemukan bahwa peserta dalam pembelajaran 
berbasis masalah secara signifikan adalah lebih baik dalam mengendalikan permasalahan pokok, 
menyelesaikan persoalan dengan menggunakan sumber daya yang berbeda. Hasil pembelajaran ini 
menjanjikan karena memberikan kemampuan pendekatan yang kuat dalam menghadapi persoalan 
pedagogik. Keunggulan model pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut; 1) Melatih 
mahasiswa untuk mendesain suatu penemuan, 2) Berpikir dan bertindak kreatif, 3) Memecahkan 
masalah yang dihadapi secara realistis, 4) Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, 5) 
Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, 6) Merangsang perkembangan kemajuan berfikir 
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siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, 7) Dapat membuat pendidikan 
sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja (Yeatts, 2005: 8).Berdasarkan 
keunggulan tersebut, model pembelajaran Reasoning and Problem Solving siswa dapat belajar 
lebih aktif karena siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing 
dalam memecahkan suatu masalah pada pelajaran matematika. Siswa menikmati suasana yang 
lebih menyenangkan, dalam pembelajaran mengajak siswa untuk belajar secara aktif dan hasil 
belajar dapat maksimal (Purwanta, dkk, 2014) 

Penelitian  ini secara umum  bertujuan untuk mengetahui  bagaimana implementasi model 
pembelajaran berbasis masalah dalam mata kuliah akuntansi keuangan  untuk membentuk 
kompetensi, karakter dan efikasi diri mahasiswa.  Tujuan penelitian adalah:  
1. Untuk mengetahui apakah dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peningkatan prestasi dan penguasaan materi pembelajaran 

dengan diterapkannya metodepembelajarn berbasis masalah pada mahasiswa. 
Proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila 

indikator pencapaian dalam pembelajaran dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai tidaknya 
indikator pencapaian hasil belajar dosen perlu mengadakan tes penyelesaian suatu kasus berupa 
mengerjakan masalah yang terkait dengan fenomena atau dunia nyata yang ada.  Setiap selesai 
menyajikan suatu materi bahan ajar kepada mahasiswa. Penilaian tes ini untuk mengetahui sejauh 
mana mahasiswa telah menguasai materi yang telah disampaikan untuk menilai indikator 
pencapaian hasil belajar yang ingin dicapai. 

Menurut Nawawi (1998:20) “hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam 
mencapai mata pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 
tes mengenai sejumlah mata pelajaran”. Menurut Slameto (1992 : 22) “dikatakan bahwa Hasil 
belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 
tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya”. 

Dalam penelitian ini hasil pembelajaran didefinisikan sebagai suatu keberhasilan dan 
kompetensi yang diperjuangkan atau dimiliki oleh mahasiswa melalui suatu proses ketrampilan, 
ketekunan, pemahaman segala sesuatu yang ada pada diri mahasiswa tersebut sehingga mahasiswa 
tersebut mendapatkan pendidikan berkarakter. Ratna Megawangi (2006), menyatakan bahwa 
pendidikan karakter sebaiknya mulai diberikan sejak usia dini pada anak, yakni sejak Taman 
Kanak-Kanak 2. Pendidikan karakter akan sangat ditentukan oleh pilar karakter dan metode yang 
digunakan. Lebih lanjut menurutnya, hal ini menjadi penting karena tanpa identifikasi karakter, 
maka pendidikan karakter hanya akan menjadi sebuh petualangan tanpa peta, tanpa arah yang jelas. 
Demikian pula tanpa penggunaan metode yang tepat, maka pendidikan karakter hanyalah sepiring 
makanan kognisi dan hanya mampu mengisi ruang kognisi anak. Untuk membentuk karakter anak, 
aspek kognisi harus dibarengi dan diperkuat dengan aspek emosi. 

Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan, memperkuat potensi pribadi, dan 
menyaring pengaruh dari luar yang akhirnya dapat membentuk karakter peserta didik yang dapat 
mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Upaya pembentukan karakter dilakukan melalui 
serangkaian kegiatan belajar mengajar baik melalui mata pelajaran dan kegiatan pengembangan 
diri yang dilakukan di kelas serta luar sekolah. Pembiasaan-pembiasan (habituasi) dalam 
kehidupan, seperti: religius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab dan 
sebagainya, dimulai dari keluarga dan diperkuat di sekolah dan masyarakat. (Kementrian 
Pendidikan Nasional, 2011) 

Selama menjadi dosen, peneliti sering mengamati perilaku dan karakter mahasiswa.  Pada 
umumnya, karakter mereka belum mencerminkan budi luhur sebagaimana dimaksud oleh 
kementrian pendidikan nasional.  Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya kejujuran dan tanggung 
jawab ketika melaksanakan ujian dan mengerjakan tugas, seringkali kurang menghargai dosen 
sebagai pengganti orang tua.  Dosen merupakan pengganti orang tua ketika di kampus, yang bisa 
dan wajib menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada mahasiswanya dalam setiap proses 
pembelajaran.  Ketika mahasiswa cenderung menganggap remeh tugas kuliah dan ujian, maka bisa 
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diramalkan perilaku mereka ketika memasuki dunia kerja.  Nilai-nilai religius yang berusaha 
ditanamkan hanya merupakan cover, namun belum diresapkan ke dalam hatinya. Di samping itu 
belum muncul nilai-nilai efikasi diri sebagai kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana ditunjukkan oleh pengerjaan tugas yang masih meniru 
pekerjaan teman dan seadanya tanpa nilai kreatifitas yang tinggi. 

Pendidikan Karakter 
Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), 

motivasi (motivations), dan keterampilan (skills).  Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk 
melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan alasan moral, perilaku 
jujur dan bertanggungjawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh 
ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi 
secara efektif dalam berbagai situasi, dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan 
masyarakatnya. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual 
social, emosional, dan etika). Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha 
melakukan hal yang terbaik (Battishtich, 2008) 

Kemdiknas (2011), menyebutkan bahwa pendidikan karakter bertujuan mengembangkan 
nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) 
membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar 
memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.  
Sedangkan fungsi dari pendidikan karakter meliputi: (1) membangun kehidupan kebangsaan yang 
multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu 
berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan ummat manusia; mengembangkan potensi dasar 
agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun 
sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan 
bangsa lain dalam suatu harmoni. 

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan 
telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 
nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) 
Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, 
(12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, 
(16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. 
Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009).  Tujuan 
pendidikan karakter adalah untuk mendorong lahirnya peserta didik yang baik, artinya tumbuh 
dalam karakter yang baik, tumbuh dengan segala potensi, kapasitas dan komitmen untuk 
melakukan yang terbaik serta dilakukan secara benar dan memiliki kecenderungan untuk tujuan 
hiudp. Pendidikan karakter yang efektif, akan ditemukan dalam lingkungan sekolah yang 
memungkinkan semua peserta didiknya menunjukkan potensinya untuk mencapai tujuan yang 
sangat penting. (Battistich, 2008) 

Karakter tidak sebatas pengetahuan namun lebih jauh lagi, menjangkau wilayah emosi dan 
kebiasaan diri. Untuk itu, diperlukan tiga  komponen tentang karakter yang baik yang meliputi 
pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral dan  perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan 
agar peserta didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus tentang nilai-nilai 
kebaikan tersebut.  Pengetahuan  moral yang dimaksud adalah kesadaran moral, pengetahuan 
tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian menentukan sikap 
dan pengenalan diri. Unsur-unsur ini mengisi ranah kognisi pada peserta didik.  

Perasaan tentang moral merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi 
manusia berkarakter. Penguatan ini akan berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus 
dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita 
orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri dan kerendahan hati. Perbuatan atau tindakan moral 
merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong 
seseorang dalam perbuatan yang baik maka harus dilihat dari 3 aspek yakni  kompetensi, 
keinginan, dan  kebiasaan. 
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Pendidikan karakter setidaknya dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu melalui proses 
intervensi dan pembiasaan (habituasi). Proses intervensi dikembangkan dan dilaksanakan melalui 
kegiatan belajar mengajar yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter 
dengan menerapkan berbagai kegiatan terstruktur. Dalam proses pembelajaran tersebut pengajar 
berperan sebagai pendidik yang mencerdaskan dan mendewasakan dan sekaligus sebagai sosok 
panutan.  Sementara itu, lewat proses pembiasaan diciptakan dan ditumbuh kembangkan aneka 
situasi dan kondisi yang berisi  penguatan yang memungkinkan peserta didik di kampus, di rumah, 
dan di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai yang diharapkan. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi 
Kurikulum yang digunakan di perkuliahan sebelumnya adalah kurikulum berbasis 

kompetensi, di mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan relevansinya.  Dengan 
digunakannya kurikulum berbasis kompetensi, terjadi beberapa  penekanan perubahan pikiran, 
meliputi: (1) dari peran dosen sebagai transmiter ke fasilitator, pembimbing dan konsultan, (2) dari 
peran dosen sebagai sumber pengetahuan menjadi kawan belajar, (3) dari belajar diarahkan oleh 
kurikulum menjadi diarahkan oleh siswa sendiri, (4) dari belajar dijadwal secara ketat menjadi 
terbuka, fleksibel sesuai keperluan, (5) dari belajar berdasarkan fakta menuju berbasis masalah dan 
proyek, (6) dari belajar berbasis teori menuju dunia dan tindakan nyata serta refleksi, dan lain-lain. 

 Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Beberapa 
pendekatan pembelajaran sering berfokus pada kemampuan metakognitif para mahasiswa. Para 
mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengembangkan keterampilan berpikir. Pembelajaran 
mencoba memandu para mahasiswa menuju pandangan konstruktivistik mengenai belajar, bahwa 
mahasiswa sendiri secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka. Penelitian sebelumnya telah 
mengungkapkan bahwa pembelajaran inovatif dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa 
(Ardhana et al., 2003; Sadia et al., 2004; Santyasa et al., 2003). Seirama dengan kesesuaian 
penerapan paradigma pembelajaran, tidak terlepas pula dalam penetapan tujuan belajar yang 
disasar dan hasil belajar yang diharapkan. 

Tujuan belajar menurut paradigma konstruktivistik mendasarkan diri pada tiga fokus belajar, 
yaitu: (1) proses, (2) tranfer belajar, dan (3) bagaimana belajar. Selain memperhatikan rasional 
teoretik, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar 
(Joyce & Weil (1980), yaitu (1) syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, (2) social 
system, adalah suasana dan  norma yang berlaku dalam pembelajaran, (3) principles of reaction, 
menggambarkan bagaimana seharusnya dosen memandang, memperlakukan, dan merespon 
mahasiswa, (4) support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang 
mendukung pembelajaran, dan (5) instructional dan nurturant effects—hasil belajar yang diperoleh 
langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang 
disasar (nurturant effects). (I Wayan Santyasa, 2005) 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Penalaran merupakan ciri dari pemikiran manusia, mendukung proses penemuan yang 

mengarah pada yang diketahui atau hipotesis, dengan apa yang diketahui atau tersirat dalam 
pemikiran seseorang. Penalaran merupakan proses mental (kognitif) dalam mencari alasan-alasan 
untuk mendukung berbagai kepercayaan, konklusi, aksi dan perasaan. Penalaran dapat mengambil 
bentuk inferensi deduktif, dimana bukti menjamin kebenaran kesimpulan. Atau, ketika penalaran 
tergantung pada kondisi ketidakpastian, hal itu mengambil bentuk inferensi induktif, dimana Bukti 
hanya menyediakan dukungan terbatas untuk kebenaran dari kesimpulan. Banyak bentuk penalaran 
biasanya tergantung pada kondisi ketidakpastian, termasuk masalah pemecahan, penalaran kausal, 
dan kesimpulan analogis.  

Arends (2001) sebagaimana dikutip Agustiningsihbahwa ada tiga hasil belajar (outcomes) 
yang diperoleh pebelajar yang diajar dengan PBL yaitu: (1) inkuiri dan ketrampilan melakukan 
pemecahan masalah, (2) belajar model peraturan orang dewasa (adult role behaviors), dan (3) 
ketrampilan belajar mandiri (skills for independent learning). Mahasiswa yang melakukan inkuiri 
dalam pempelajaran akan menggunakan ketrampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking 
skill) dimana mereka akan melakukan operasi mental seperti induksi, deduksi, klasifikasi, dan 
reasoning. Pembelajaran berbasis masalah juga bertujuan untuk membantu pebelajar mahasiswa 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 150 

 

belajar secara mandiri.Pembelajaran reasoning and problem solving adalah salah satu model 
pembelajaran yang menganut paham konstruktivistik yang tidak hanya menampilkan kemampuan 
bagaimana proses-proses berpikir spesifik, tetapi juga termasuk apa yang harus dilakukan ketika 
masalah tidak segera terpecahkan, keterampilan belajar, berpikir rasional, pemecahan masalah dan 
strategi pengambilan keputusan (Santyasa, 2004). 

Keunggulan model pembelajaran berbasis masalah adalahsebagai berikut; 1) Melatih 
mahasiswa untuk mendesain suatu penemuan, 2) Berpikir dan bertindak kreatif, 3) Memecahkan 
masalah yang dihadapi secara realistis, 4) Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, 5) 
Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, 6) Merangsang perkembangan kemajuan berfikir 
siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, 7) Dapat membuat pendidikan 
sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja (Yeatts, 2005: 8).Berdasarkan 
keunggulan tersebut, model pembelajaran Reasoning And Problem Solving siswa dapat belajar 
lebih aktif karena siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing 
dalam memecahkan suatu masalah pada pelajaran matematika. Siswa menikmati suasana yang 
lebih menyenangkan, dalam pembelajaran mengajak siswa untuk belajar secara aktif dan hasil 
belajar dapat maksimal( I Kadek Purwanta, dkk, 2014) 

Urip Astika, dkk (2013) dalam penelitiannya menemukan adanya perbedaan sikap ilmiah 
dan keterampilan berpikir kritis antara kelompok siswa yang belajar mengikuti model pembelajaran 
berbasis masalah dengan kelompok siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 
ekspositori. Sikap ilmiah dan keterampilan berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih baik daripada siswa yang belajar menggunakan model 
pembelajaran ekspositori. Adanya perbedaan sikap ilmiah antara kelompok siswa yang belajar 
mengikuti model pembelajaran berbasis masalah dengan kelompok siswa yang belajar 
menggunakan model pembelajaran ekspositori. Sikap ilmiah siswa yang belajar menggunakan 
model pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih baik daripada siswa yang belajar menggunakan 
model pembelajaran ekspositori.  Selanjutnya,  terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis 
antara kelompok siswa yang belajar mengikuti model pembelajaran berbasis masalah dengan 
kelompok siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran ekspositori. Ketrampilan berpikir 
kritis siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBM) lebih baik 
daripada siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran ekspositori.   

Eka Sastrawati, dkk, (2011), dalam penelitiannya menemukan pengaruh penggunaan model 
PBL terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa yang memiliki strategi metakognisi 
tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil belajar matematika siswa yang memiliki strategi metakognisi 
tinggi pada kelas eksperimen tinggi daripada siswa yang memiliki strategi metakognisi tinggi pada 
kelas kontrol. Disebutkan lebih lanjut bahwa metakognisi sebagai pengetahuan dan kesadaran 
tentang proses kognitif. Metakognisi merupakan suatu proses membangkitkan minat sebab 
seseorang menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif mereka sendiri. 
Metakognisi sangat penting karena pengetahuan tentang proses kognitif dapat menuntun siswa 
didalam menyusun dan memilih strategi untuk memperbaiki kinerja positif. Dengan demikian 
metakognisi berhubungan dengan pengetahuan seseorang tentang proses kognitif mereka sendiri 
dan kemampuan menggunakan proses tersebut. Siswa perlu menyadari akan kelebihan dan 
kekurangan dari kemampuan kognitifnya dan berupaya menggorganisasikannya untuk diterapkan 
secara tepat dalam penyelesaian tugas atau masalah. 

METODE 
Rencana Tindakan 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan eksperiman, di mana 
model akan diuji cobakan terhadap mahasiswa di dalam kelas, eksperimen yang dikhususkan dalam 
aktivitas di kelas yang dilakukan peneliti dengan tujuan agar mahasiswa aktif dalam berfikir untuk 
praktik pembelajaran di kelas. Penelitian ini terdiri penyelesaian kasus yang diberikan dosen yang 
berkaitan dengan topik yang diberikan dan  dibahas,yang bermaksud melakukan  pengamatan 
terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah disampaikan.   Dengan model pembelajaran 
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penyelesaian masalah dalam mata kuliah akuntansi keuangan akan memotivasi mahasiswa untuk 
aktif, sehingga membentuk kompetensi, karakter dan efikasi diri mahasiswa. 

Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terhadap pembelajaran  yang  diterapkan 

dengan model pembelajaran berbasis masalah.   Observasi dilakukan terhadap aktifitas belajar 
mahasiswa, keaktifan mahasiswa, pengerjaan tugas dalam penyelesaian masalah dan penalaran 
yang dilakukan mahasiswa terhadap tugas dan permasalahan yang diberikan dosen.  Sebelumnya 
dosen memberikan dan merumuskan kompetensi yang diharapkan dibentuk setelah mahasiswa 
mengikuti suatu materi.  Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan tes dan wawancara, 
untuk menilai sikap, minat dan preferensi mahasiswa terhadap model pembelajaran yang 
diterapkan.   
Teknik Analisis Data    

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan 
hasil observasi terhadap penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Pada awal perkuliahan peneliti memulai dengan menjelaskan kontrak kuliah, melakukan 
kesepakatan atas kontrak kuliah, menjelaskan silabus yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran 
selama satu semester beserta dengan kompetensi yang diharapkan.  Pada penelitian  eksperimen ini 
dosen menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu kooperatif, dan buku ajar 
diberikan sebagai alat bantu untuk belajar memahami materi serta dilengkapi dengan kasus-kasus 
yang akan dikerjakan baik secara individu maupun dikerjakan perkelompok, sehingga mahasiswa 
dapat belajar di rumah tanpa harus didampingi dosen dan berdiskusi dengan rekan sekelas diluar 
jam perkuliahan. 

Perkuliahan pertemuan pertama dosen melakukan presentasi kelas, untuk menjelaskan pokok 
materi dan peneliti memberikan penjelasan dimulai dari kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan 
ini meliputi tentang ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disampaikan dosen serta deskripsi 
matakuliah.  Mata kuliah ini merupakan pendalaman dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan 
Pengantar Akuntansi 2. Dalam mata kuliah ini  yaitu mata kuliah akuntansi keuanga 1 pada 
semester 3 yang akan dijelaskan secara lebih rinci karakteristik rekening-rekening yang ada di sisi 
aktiva. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti, mamahami, 
menganalisis dan mampu menjelaskan karakteristik rekening-rekening yang ada di sisi aktiva, serta 
dapat menyajikannya dalam laporan keuangan.  Selanjutnya dengan mengikuti mata kuliah 
akuntansi keuangan ini, diharapkan kompetensi dari matakuliah tersebut.   

Materi kuliah selama satu semester tertuang dalam rencana pembelajaran dalam bentuk SAP 
dan GBPP yang disusun oleh tim dosen serumpun dan diserahkan sebelum pertemuan awal 
perkuliahan dalam setiap semester untuk selanjutnya dievaluasi oleh Pimpinan Program Studi 
Akuntansi. Sebelum memulai proses pembelajaran di kelas dosen akan mengisi Berita Acara 
Perkuliahan yang juga berfungsi sebagai bukti kehadiran dosen. Dalam Berita Acara Perkuliahan 
dosen mengisi materi perkuliahan yang diajarkan pada setiap sesi pertemuan sesuai dengan rencana 
perkuliahan yang telah disusun dalam SAP. Selanjutnya pada akhir pertemuan Berita Acara 
Perkuliahan akan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa sebagai validasi kehadiran dosen dan 
penyampaian materi kuliah.  

Pada awal kuliah peneliti memberikan pertanyaan secara global untuk mengetahui wawasan 
mereka tentang dasar-dasar akuntansi yang sebagai pondasi bagi mahasiswa untuk melanjutkan 
mata kuliah akuntansi keuangan ke semester berikutnya.  Mahasiswa tidak diperkenankan 
berdiskusi dengan temannya.  Hasil tes awal atas pemahaman umum materi akuntansi semester 
sebelumnya bagi mahasiswa akuntansi pagi dan akuntansi siang yang dirata-rata kan pada 4 kelas 
yang diampu ditunjukkan pada table halaman berikut: 
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Tabel 1.  Hasil Tes Awal 
 Kelas Akuntansi Pagi Kelas Akuntansi Siang 
 Jumlah % Jumlah % 
Baik 8 18 7 19 
Cukup 11 25 10 27 
Kurang 17 39 11 30 
Tidak Baik 8 18 9 24 
Jumlah 44 100 37 100 

Hasil tes awal tentang pengetahuan umum mahasiswa tentang pemahaman dasar-dasar akuntansi 
menunjukkan bahwa kelas akuntansi pagi lebih baik dibandingkan kelas akuntansi siang.  
Kemudian peneliti melakukan pembelajaran pada masing-masing kelas dengan metode-metode 
yang telah ditetapkan.  Peneliti mengamati keaktifan mahasiswa di dalam kelas, yang 
diklasifikasikan dalam beberapa kegiatan, yaitu hanya mendengarkan maupun ikut berpartisipasi 
dengan memberikan pendapat. Hasil pengamatan peneliti ditampilkan dalam tabel berikut: 
Tabel 2.  Hasil Tes Keaktifan Belajar Mahasiswa 

 Kelas 3 Akuntansi Pagi Kelas  Akuntansi Siang 
 Jumlah % Jumlah % 
Mahasiswa yang hanya mendengar  24 55% 25 68% 
Mahasiswa aktif menjawab/ memberikan pendapat  20 45% 12 32% 
Jumlah  44 100 37 100 

Hasil tes keaktifan belajar mahasiswa di kelas, mahasiswa di kelas akuntansi pagi lebih aktif dalam 
menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan disbanding kelas akuntansi siang 

Pelaksanaan pembelajaran pada tahap berikutnya atau pertemuan selanjutnya adalah kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan dosen dengan menjelaskan topik yang sudah diberikan dalam SAP.  
Berikut tahapan-tahapan dalam pertemuan yang dilakukan di kelas: 

1. Pertemuan ke 2 sampai ke 7 
Pada pertemuan kedua sampai ke tujuh pada pembelajaran, awal masuk dosen memberikan 

salam kemudian mengabsen mahasiswa serta meminta kepada semua mahasiswa untuk 
memberikan resumean dari apa yang telah mereka baca sebelum hari perkuliahan yaitu topik yang 
akan dibahas pada pertemuan saat ini dari silabus yang telah diberikan pada pertemuan 
sebelumnya. Kemudian dosen menjelaskan materi bahasan pada pertemuan saat ini serta 
memberikan contoh atas materi yang diberikan. Setelah selesai setiap kelompok harus 
mendiskusikan tentang materi yang telah dijelaskan sebelum diberi pertanyaan atau soal oleh 
dosen. Lalu setiap kelompok diberi waktu untuk mendiskusikan materi yang diajarkan. Setelah 
selesai waktu yang telah diberikan untuk diskusi maka dosen memberikan pertanyaan atau soal 
kepada masing – masing kelompok yang mana mahasiwa perwakilan kelompok yang diberi 
pertanyaan setiap harinya berbeda sehingga setiap anggota kelompok harus siap setiap diberi 
pertanyyaan. Jawaban yang benar akan menambah point kepada kelompoknya. selama proses 
pembelajaran dosen juga harus selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk bisa 
bekerjasama kepada kelompoknya karena keberhasilan kelompok disini bukan ditentukan oleh 
orang pribadi akan tetapi dikarenakan semua anggota kelompok tersebut. Dosen juga memberikan 
pertanyaan rebutan bagi kelompok yang bisa menjawabnya. Setelah selesai dosen memberikan 
tugas kepada semua kelompok untuk mendiskusikan yang baru di sampaikan. Selama pertemuan 
tersebut Dosen tetap melakukan observasi di kelas dan megumumkan kelompok mana yang 
memperoleh point terbanyak. Sebelum mengakhiri pertemuan dosen tetap memberikan tugas 
kepada mahasiswa untuk membaca topik yang akan dibahas pada pertemuan minggu depannya dan 
memberikan tugas untuk mengerjakan masalah sebagai tugas individu mahasiswa.  Pertemuan 
diakhiri dengan mengucapkan salam.  Demikian pembelajaran dikelas yang dilakukan dari mulai 
pertemuan dua sampai pertemuan ke tujuh 

 Setelah materi selesai dipaparkan, diberikan kepada mahasiswa untuk bertanya dan 
berdiskusi, selanjutnya barulah memasuki mengerjakan kasus atau pengerjaan masalah-masalah 
akuntansi yang ada.   Pada tahap ini mahasiswa sudah dibagi ke dalam kelompok dimana satu 
kelompok terdiri dari 5 (lima) orang.   Sebelumnya peneliti melakukan pengarahan  kepada 
mahasiswa mengenai beberapa hal antara lain; Memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 153 

 

aktif lagi dalam   proses pembelajaran, lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan kasus, memberi pengakuan atau penghargaan kepada mahasiswa jika 
pekerjaannya benar, dan membuat soal – soal  pembelajaran  yang ada didunia nyata agar 
lebih  mudah dipahami oleh mahasiswa. 
Dalam pelaksanaan mahasiswa mengerjakan masalah, tindakan peneliti yang dilakukan pada 
tahapan ini adalah sebagai berikut; mengamati situasi kegiatan selama proses pengerjaan kasus. 
Kondisi yang diamati meliputi suasana ruang kelas, kelancaran proses pekerjaan, hasil yang 
diperoleh, dan sebagainya, mengamati keaktifan mahasiswa. Mengamati tingkat partisipasi masing 
masing mahasiswa dalam kelompok dan melihat keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan 
pekerjaan  yang diberikan pada kelompoknya, mengamati Kemampuan mahasiswa setelah 
melakukan diskusi dan untuk melhat sejauh mana tujuan pembelajaran / kompetensi dasar dikuasai 
oleh mahasiswa melalui mengerjakan kasus  antar kelompok, mahasiswa mulai terbiasa dengan 
kondisi belajar kelompok, mahasiswa mulai terbiasa dengan pembelajaran Motode Problem Based 
Learning, mahasiswa mampu menyimpulkan materi pembelajaran melalui jawaban kasus yang 
diberikan. 

2. Pertemuan ke 9 sampai ke 14 
Pada pertemuan kesembilan sampai pertemuan ke empat belas pada pembelajaran berbasis 

masalah ini, awal masuk dosen tetap memberikan salam kemudian mengabsen mahasiswa serta 
meminta kepada semua mahasiswa untuk memberikan resumean dari apa yang telah mereka baca 
sebelum hari perkuliahan yaitu topic yang akan dibahas pada pertemuan saat ini dari silabus yang 
telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dosen menjelaskan materi bahasan pada 
pertemuan saat ini serta memberikan contoh atas materi yang diberikan. Setelah selesai setiap 
kelompok harus mendiskusikan tentang materi yang telah dijelaskan sebelum diberi pertanyaan 
atau soal oleh dosen. Lalu setiap kelompok diberi waktu untuk mendiskusikan materi yang 
diajarkan. Setelah selesai waktu yang telah diberikan untuk diskusi maka dosen memberikan 
pertanyaan atau soal kepada masing – masing kelompok yang mana mahasiwa perwakilan 
kelompok yang diberi pertanyaan setiap harinya berbeda sehingga setiap anggota kelompok harus 
siap setiap diberi pertanyyaan. Jawaban yang benar akan menambah point kepada kelompoknya. 
selama proses pembelajaran dosen juga harus selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa 
untuk bisa bekerjasama kepada kelompoknya karena keberhasilan kelompok disini bukan 
ditentukan oleh orang pribadi akan tetapi dikarenakan semua anggota kelompok tersebut. Dosen 
juga memberikan pertanyaan rebutan bagi kelompok yang bisa menjawabnya. Setelah selesai dosen 
memberikan tugas kepada semua kelompok untuk mendiskusikan yang baru di sampaikan. Selama 
pertemuan tersebut Dosen tetap melakukan observasi di kelas dan megumumkan kelompok mana 
yang memperoleh point terbanyak. Sebelum mengakhiri pertemuan dosen tetap memberikan tugas 
kepada mahasiswa untuk membaca topik yang akan dibahas pada pertemuan minggu depannya dan 
memberikan tugas untuk mengerjakan masalah sebagai tugas individu mahasiswa.  Pertemuan 
diakhiri dengan mengucapkan salam.  Demikian pembelajaran dikelas yang dilakukan dari mulai 
pertemuan ke Sembilan setelah ujian semester sampai pertemuan ke empat belas sebelum ujian 
akhir semester. Setelah selesai pertemuan perkuliahan yaitu pada pertemuan terakhir pertemuan ke 
empat belas, dosen melakkukan tes kembali untuk mengetahui peningkatan mahasiswa dalam 
pembelajaran dari tes sebelum perkuliahan yang dilakukan. Hasil pengamatan peneliti ditampilkan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 3.  Hasil Tes Review Belajar Mahasiswa 

 Kelas 3 Akuntansi 
Pagi 

Kelas  Akuntansi 
Siang 

Jumlah % Jumlah % 
Mahasiswa yang dapat menjawab review perkuliahan 24 55% 25 68% 
Mahasiswa yang tidak dapat menjawab review perkuliahan 20 45% 12 32% 
Jumlah  44 100 37 100 

Hasil tes keaktifan belajar mahasiswa setelah selesai perkuliahan satu semester diketahui bahwa 
mahasiswa di kelas akuntansi pagi lebih aktif dan dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan   
dibanding kelas akuntansi siang. 
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Tabel 4. Penilaian Hasil Belajar  
Perolehan Skor Nilai Nilai Huruf Kelas 3 Akuntansi Pagi Kelas 3 Akuntansi Siang 
85 – 100 A 3 1 
80 – 84 B/A 5 2 
75 – 79 B 9 8 
70 – 74 C/B 15 11 
65 – 69 C 10 12 
60 – 64 D/C 2 2 
55 – 59 D - 1 
0 – 54 E - - 
Jumlah  44 37 

Hasil penilaian belajar mahasiswa setelah selesai perkuliahan satu semester diketahui bahwa 
mahasiswa di kelas akuntansi pagi memiliki nilai hasil ujian yang lebih bagus dibanding nilai pada 
kelas akuntansi siang. Metode kooperatif yang digunakan dalam pembelajaran akuntansi keuangan 
dapat meningkatkan motivasi belajar dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar.  Dengan 
metode ini diharapkan terjadi perubahan pendekatan pembelajaran, yang tidak lagi teacher 
centered namun menjadi student centered, sehingga mahasiswa mau terlibat aktif dan mampu 
melakukan analisis dan memecahkan masalah.  Metode ini diharapkan dapat mengurangi peran 
dosen yang cenderung mendominasi, dan membangun kepercayaan diri mahasiswa sehingga 
mampu belajar dan memecahkan persoalan yang dihadapi.   

Dalam prakteknya, metode ini sudah mampu membuat mahasiswa termotivasi untuk 
mengemukakan pendapat, memiliki kepercayaan diri namun belum dapat mengurangi peran dosen.  
Mahasiswa tetap masih mengharapkan dosen untuk memberikan penjelasan secara lengkap, karena 
menurut mahasiswa penjelasan dosen lebih mudah untuk dipahami karena disertai dengan contoh, 
jika dibandingkan dengan metode ceramah maka perolehan nilai akhir di kelas kontrol sedikit  
lebih tinggi karena mereka lebih memahami ketika dosen yang menjelaskan dibandingkan hanya 
dengan mendiskusikan dengan kelompoknya saja.  Hal ini tentunya memerlukan kajian lanjut yang 
lebih mendalam, sehingga dapat mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran.   

Secara umum, motivasi mahasiswa menjadi lebih baik karena mereka memiliki kesempatan 
untuk mengemukakan pendapatnya dalam kelompok.  Hanya saja mahasiswa dalam beberapa 
kelompok belum mampu mengatur watu dengan efektif, sehingga penyelesaian tugas dan diskusi 
seringkali terlambat dibandingkan kelompok lain.  Hal ini dapat dipahami karena banyak yang 
ingin dikemukakan sedangkan waktu yang disediakan tentunya terbatas.  Dosen dapat mengetahui 
karakteristik mahasiswa secara umum, yang terbagi sebagai (1) kelompok mahasiswa yang mampu, 
ingin dan sangat tinggi motivasinya untuk selalu belajar dan mengemukakan pendapat,  (2) 
kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi, ingin mengemukakan pendapat namun 
merasa malu atau takut melakukannya, serta (3) kelompok mahasiswa yang tidak mau tahu atau 
tidak memiliki motivasi ataupun hanya sekedar masuk untuk memenuhi presensi.  Ketiga golongan 
ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda, terutama menggali motivasi kelompok kedua 
sehingga memiliki keberanian.  Tentunya hal ini tak terlepas dari peranan dosen untuk lebih 
memotivasi. 

 
Pembahasan 

Metode kooperatif digunakan dalam pembelajaran akuntansi keuangan karena diduga dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar.  Dengan 
metode ini diharapkan terjadi perubahan pendekatan pembelajaran, yang tidak lagi teacher 
centered namun menjadi student centered, sehingga mahasiswa mau terlibat aktif dan mampu 
melakukan analisis dan memecahkan masalah.  Metode ini diharapkan dapat mengurangi peran 
dosen yang cenderung mendominasi, dan membangun kepercayaan diri mahasiswa sehingga 
mampu belajar dan memecahkan persoalan yang dihadapi.   

Dalam prakteknya, metode ini sudah mampu membuat mahasiswa termotivasi untuk 
mengemukakan pendapat, memiliki kepercayaan diri namun belum dapat mengurangi peran dosen.  
Mahasiswa tetap masih mengharapkan dosen untuk memberikan penjelasan secara lengkap, karena 
menurut mahasiswa penjelasan dosen lebih mudah untuk dipahami karena disertai dengan contoh.   
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Jika dibandingkan dengan metode ceramah maka perolehan nilai akhir di kelas kontrol 
sedikit  lebih tinggi karena mereka lebih memahami ketika dosen yang menjelaskan dibandingkan 
hanya dengan mendiskusikan dengan kelompoknya saja.  Hal ini tentunya memerlukan kajian 
lanjut yang lebih mendalam, sehingga dapat mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran.   

Mahasiswa akhir-akhir ini cenderung mengalami penurunan semangat belajar, motivasi dan 
minat untuk bersaing dalam perolehan nilai.  Perolehan nilai akhir memang bukan sebuah indikator 
pemahaman yang baik dari seorang mahasiswa, karena dapat saja pola penilaiannya dirubah 
dengan lebih banyak memperhatikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas.  Penilaian individu dan 
kelompok yang dilakukan secara berkala menunjukkan adanya peningkatan, meskipun tidak 
seragam antara semua mahasiswa, namun peningkatan tersebut cukup menggembirakan.  

Secara umum, motivasi mahasiswa menjadi lebih baik karena mereka memiliki kesempatan 
untuk mengemukakan pendapatnya dalam kelompok.  Hanya saja mahasiswa dalam beberapa 
kelompok belum mampu mengatur watu dengan efektif, sehingga penyelesaian tugas dan diskusi 
seringkali terlambat dibandingkan kelompok lain.  Hal ini dapat dipahami karena banyak yang 
ingin dikemukakan sedangkan waktu yang disediakan tentunya terbatas.  Dosen dapat mengetahui 
karakteristik mahasiswa secara umum, yang terbagi sebagai (1) kelompok mahasiswa yang mampu, 
ingin dan sangat tinggi motivasinya untuk selalu belajar dan mengemukakan pendapat,  (2) 
kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi, ingin mengemukakan pendapat namun 
merasa malu atau takut melakukannya, serta (3) kelompok mahasiswa yang tidak mau tahu atau 
tidak memiliki motivasi ataupun hanya sekedar masuk untuk memenuhi presensi.  Ketiga golongan 
ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda, terutama menggali motivasi kelompok kedua 
sehingga memiliki keberanian.  Tentunya hal ini tak terlepas dari peranan dosen untuk lebih 
memotivasi. 

Peneliti sengaja mengangkat motode pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan 
keefektifan mahasiswa belajar di dalam kelas dan sebagai bahan kajian yang dikaitkan dengan mata 
kuliah akuntansi keuangan di Fakultas Ekonomi program studi akuntansi semester  3 (Tiga), 
diharapkanagar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan, 
sehinggadiharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan mahasiswa 
dapatmenanamkan rasa kebersamaan, saling menghargai, menghormati pendapatorang lain dan 
membangun kerjasama yang baik. Dalam belajar kelompok memunculkan diskusi dalam 
memecahkan permasalahan secara bersama sama, dan diharapkan dari motode pembelajaran 
berbasis masalahdapat mengubah konsep belajar yang biasa (Ceramah) yang hanya berpusat pada 
dosen diubah menjadi mahasiswa sebagai pusat dan dosen tetap mengarahkan, dengan cara 
membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diharapkan bisa membangun 
dan menilai sendiri kinerja kelompok mereka. Masing-masing kelompok harus bisa 
memperlihatkan bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang kompak baik dalam hal diskusi 
maupun dalam hal mengerjakan soal, setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas hasil 
yang mereka peroleh. Jika hasil tersebut belum maksimal atau lebih rendah dari kelompok lain 
maka mereka harus meningkatkan kinerja kelompoknya. 

Pengajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) adalah suatu pandekatan 
pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar 
tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 
pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran  Saat pelaksanaan pembelajaran, pada 
sesi diskusi kelompok mahasiswa memberikan tanggapan yang aktif dan berjalan lebih kondusif, 
karena mahasiswa sudah mulai terbiasa bekerja dengan kelompok masing-masing. Mahasiswa 
terlihat sudah mulai bekerjasama dengan teman satu kelompoknya. Aktivitas kegiatan belajar 
mahasiswa, terjadi peningkatan, misal kegiatan bertanya, menulis, mendengar, dan berdebat dalam 
menyampaikan pendapatnya.  

Disisi lain ketika mereka mengerjakan tugas-tugas, terjadi keseriusan. mengerjakan tugas, 
hal ini terbukti sudah tidak adanya mahasiswa yang melakukan hal-hal yang mengganggu proses 
kegiatan belajar, sehingga semua mahasiswa pada siklus kedua dapat mengumpulkan tugas tepat 
pada waktunya. Pada akhir proses pembelajaran mahasiswa diberikan evaluasi dengan 
menggunakan soal tes formatif ,maksud dan tujuanya adalah untuk mengetahui seberapa besar 
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tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan penerapan metodepembelajaran 
berbasis masalah 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian pembelajaran berbasis masalah  dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan motode pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Akuntansi, sudah berjalan dengan 
baik ini didukung oleh hasil test yang dilakukan kepada mahasiswa baik dari kelas akuntansi 
pagi maupun kelas akuntansi sore. 

2. Selama proses pembelajaran dengan mengunakan metode pembelajaran berbasis masalah 
untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah akuntansi 
keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara meningkat karena 
mahasiswa diberi tanggungjawab dan kepercayaan untuk terlibat secara aktif dalam mengikuti 
kegiatan belajar baik secara individu maupun secara kelompok. 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka disarankan:  

1 Hendaknya ada variasi dalam mengembangkan dan memperkaya metode pembelajaran pada 
mata kuliah penganggaran perusahaan serta diperlukan sebuah strategi supaya metode 
pembelajaran di dalam kelas lebih terarah dan disesuaikan dengan kasus-kasus dari dunia nyata 
tidak hanya sebagai sebuah contoh sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan keingin 
tahuan mahasiswa, dengan demikian diharapkan capaian hasil belajar mahasiswa dapat 
meningkat. 

2 Hendaknya ada peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar dan 
mengajar sehingga motivasi dan prestasi mahasiswa meningkat. 
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Abstract: The purpose of the research is using project based learning model to improve  students  interest 
and achademic achievment of second grade of Social departement of State Senior High School 3 Blitar 
through the implementation of project-based learning model. The research design is a Classroom Action 
Research (CAR) also using achademic achievement test and observation instruments. The research shows 
that the students learning interest and achademic achievement can be improved. 
 
Keywords: Project-Based Learning Model, Learning Interest, Learning Outcome 

 
 

Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran kompetensi dengan memperkuat proses 
pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 menekankan perubahan paradigma dari 
pembelajaran yang berpusat pada guru (Teacher Centered) menjadi pembelajaran yang berpusat 
pada siswa (Student Centered), pembelajaran yang sebelumnya bersifat verbalisme menjadi 
aplikatif serta proses belajar dapat berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Harsono 
(2008:2) menyebutkan “Student Centered Learning merupakan strategi pembelajaran yang 
menempatkan siswa sebagai subyek atau peserta didik yang aktif dan mandiri, dengan kondisi 
psikologi sebagai adult learner bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu 
belajar diluar kelas”. Namun dalam penerapannya walaupun sudah menggunakan kurikulum 2013 
pembelajaran di kelas masih lebih banyak bersifat verbalisme, mayoritas masih berpusat pada guru, 
sehingga guru masih sangat dominan saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas XI IPS 3 SMAN 3 Blitar dapat diperoleh hasil 
sebagai berikut: (1) minat dan kesadaran siswa untuk belajar masih rendah dibuktikan dengan 
minimnya aktivitas siswa di kelas, seperti bertanya, diskusi, mencatat, menulis karena siswa masih 
banyak yang tidak fokus saat kegiatan pembelajaran berlangsung, (2) model pembelajaran yang 
digunakan oleh guru mata pelajaran itu sendiri kurang bervariasi, (3) siswa kurang aktif dalam 
proses pembelajaran, dan (4) hasil belajar siswa masih rendah atau kurang dari KKM. Dari 
beberapa hasil yang diperoleh diatas, mengakibatkan siswa cenderung jenuh dan bosan saat 
pembelajaran berlangsung karena guru hanya menyampaikan dan menjelaskan materi di depan 
kelas saja. Perhatian guru pun tidak dapat sepenuhnya kepada siswa. Siswa hanya duduk dan 
mendengarkan guru menyampaikan materi dan tidak ikut berperan aktif saat proses pembelajaran 
berlangsung. Hasil belajar pada mata pelajaran Akuntansi dari 33 siswa terdapat sekitar 68% siswa 
belum mencapai KKM dan harus mengikuti ujian remedial. Ujian remedial dilaksanakan karena 
tidak semua siswa memperoleh nilai yang sesuai dengan KKM yaitu 76. 

Agar tercapai tujuan yang ingin dicapai pada implementasi kurikulum 2013 maka 
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (Scientific Approach), yaitu pembelajaran 
yang mendorong siswa lebih baik dalam melakukan pengamatan/observasi, bertanya, bernalar,  
mencoba dan mengomunikasikan/ mempresentasikan (Maulipaksi, 2014; EH, 2013). Salah satu 
model pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan baik dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi akuntansi 
adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis 
proyek merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada kreatifitas berfikir, pemecahan 
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masalah, dan interaksi antara siswa dengan kawan sebaya untuk menciptakan dan menggunakan 
pengetahuan baru (Berenfeld dalam Rais, 2010). (Thomas dalam Fathurohman, 2015) 
mengemukakan bahwa prinsip pembelajaran berbasis proyek pada prosesnya mengarah kepada 
pencapaian tujuan, yang mengandung kegiatan inkuiri, pembangunan konsep, dan resolusi. Selain 
itu juga memuat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, pemecahan 
masalah, discovery dan pembentukan model. 

Penerapan model pembelajaran project based learning dalam pembelajaran ini memiliki 
tujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa sehingga diharapkan juga hasil belajar yang 
didapatkan siswa maksimal. Minat Menurut Hidi & Harackiewicz (2000) , siswa yang tertarik pada 
apa yang mereka pelajari menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan lebih mungkin 
mengingat materi tersebut dalam jangka panjang. Seringkali minat dan pengetahuan saling 
menguatkan : minat dalam sebuah topik tertentu memicu semangat untuk mempelajari lebih dalam 
tentang topik tersebut , dan pengetahuan bertambah sebagai akibat dari proses pembelajaran itu 
pada gilirannya akan meningkatkan minat yang lebih besar lagi (Blumenfeld dalam Ormrod, 2009: 
102). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar dan hasil belajar 
akuntansi siswa yang diberikan pembelajaran dengan menerapkan model project based learning.  

 
METODE 
 Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) karena dilakukan 
didalam kelas untuk memberikan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki proses pembelajaran di 
kelas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono 
(2008:15) pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah 
dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XI IPS 3 pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 33 orang. Sumber data 
yang digunakan adalah dari subyek penelitian, guru mata pelajaran, pengamatan, dan dokumentasi. 
Sedangkan alat yang digunakan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar observasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes tulis dan 
hasil proyek kelompok siswa berupa makalah untuk mengetahui hasil belajar siswa. pengamatan 
minat belajar, dan dokumentasi sebagai alat bantu yang berupa silabus, RPP serta foto kegiatan 
pembelajaran di kelas. 
 Analisis data yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 
2009:247), yaitu reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan refleksi. Penelitian tindakan 
kelas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus. Sedangkan alur rancangan 
penelitian tindakan kelas ini dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart (Uno dkk, 2011:87) 
yang terdiri dari empat konsep, yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) 
refleksi.  
 
HASIL  

Hasil penelitian penerapan model pembelajaran Project Based Learning menggunakan dua 
siklus. Berdasarkan data dalam tindakan siklus I, dapat diketahui hasil yang diperoleh sebagai 
berikut. 
Tahapan Project Based Learning Siklus I  
a. Penentuan Proyek 

Tahapan Project Based Learning yang pertama yaitu penentuan proyek. Setelah guru 
menjelaskan materi mengenai jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi deferral, 
guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dan menjelaskan rangkaian proyek 1 secara global 
mengenai apa saja yang harus dilakukan siswa setiap tahapannya. Selanjutnya, guru meminta 
siswa untuk berdiskusi menentukan tempat observasi di perusahaan jasa serta memikirkan apa 
yang akan ditanyakan terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Siswa juga diperbolehkan 
untuk bertanya materi diluar transaksi deferral dengan catatan materi tersebut tidak 
menyimpang jauh dari pelajaran akuntansi.    
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b. Perencanaaan langkah-langkah penyelesaian proyek  
Siswa bersama dengan anggota kelompoknya setelah berdiskusi menentukan tempat observasi 
mereka menuliskannya di kertas beserta nama kelompok dan CP ketua kelompok. Sebelumnya 
guru juga telah mengingatkan kepada siswa untuk tidak memilih jenis usaha tambal ban dan 
diusahakan tidak sama tempat observasinya untuk setiap kelompok, diharapkan dengan begitu 
informasi yang akan didapat akan lebih kaya. Guru juga mengingatkan kepada siswa untuk 
menyiapkan daftar pertanyaan atau rumusan masalah yang nantinya akan ditanyakan saat 
terjun di lapangan.  

c. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek  
Guru bersama dengan siswa secara kolaboratif menentukan jadwal rangkaian proyek, mulai 
dari kapan proyek dimulai, pelaksanaan untuk terjun lapangan, tempat berkumpul, hingga 
presentasi dan deadline pengumpulan laporan proyek kelompok.  

d. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru  
Guru memastikan untuk setiap kelompok telah mengkonfirmasi tempat perusahaan jasa 
sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mencari data. Awalnya setiap kelompok diharapkan 
tidak melakukan observasi di jenis usaha yang sama, namun karena ada beberapa kelompok 
yang terkendala karena jasa pengiriman barang, hotel dan salon mobil yang sebelumnya telah 
dipilih oleh masing-masing kelompok tidak mau menerima jika tidak ada surat dari sekolah 
akhirnya diputuskan bersama bahwa ada beberapa kelompok yang melakukan observasi di 
jenis usaha yang sama tetapi tempat/pemilik usahanya berbeda. Saat penyelesaian proyek 
siswa bersama dengan kelompok melakukan penggalian informasi berdasarkan rumusan 
masalah atau daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya yakni mengenai transaksi 
deferral dan materi akuntansi yang sebelumnya telah mereka pelajari. Waktu yang diberikan 
guru untuk mencari data sekitar 90 menit, setelah itu siswa harus berkumpul ditempat yang 
telah disepakati.  

e. Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek 
Setelah siswa melakukan penggalian data dan informasi, siswa dan guru berkumpul di tempat 
yang telah ditentukan yaitu pendopo alun-alun. Guru menunjuk beberapa perwakilan 
kelompok untuk ditanya mengenai data apa saja yang telah diperoleh. Selanjutnya siswa 
dengan kelompoknya masing-masing berdiskusi menyatukan pendapat sekaligus mulai 
membuat laporan hasil observasi. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga siswa 
bersama dengan kelompoknya secara bergantian harus menyajikan hasil proyek mereka 
dengan mempresentasikan di depan kelas.  

f. Evaluasi proses dan hasil proyek  
Sintaks terakhir yaitu melaksanakan evaluasi proses dan hasil proyek.  Sintaks terakhir ini 
hanya menggali kesan dan pesan siswa mengenai tugas proyek pertama untuk dijadikan tola 
ukur dan bila ada kekurangan dapat diperbaiki di proyek berikutnya, pengumpulan makalah 
dan yang terakhir adalah tes untuk mengetahui hasil belajar setelah adanya penerapan model 
pembelajaran project based learning. 

 
Minat Belajar  
  Minat belajar siswa kelas XI IPS 3 SMAN 3 Blitar yang diamati oleh observer melalui 
aktivitas siswa untuk setiap kelompoknya  setelah diterapkan model pembelajaran project based 
learning dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
Tabel 1 Hasil Observasi Minat Belajar Siswa Siklus I 

Minat Belajar/ Tahapan Project Based 
Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Penentuan Proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 
 

 
P 

   - 
- 
- 
P 

   - 

 
P 
- 
P 
P 
P 
P 
 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
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Minat Belajar/ Tahapan Project Based 
Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Perencanaan Langkah-Langkah 
Penyelesaian Proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 

 
 
P 

   - 
- 
- 
P 
P 

 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 

  P 
 

 
 

  P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

 
 
P 
- 
P 
- 
P 
P 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan 
Proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5  
Kelompok 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
P 
P 
P 
 P 

  P 
P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

3. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi 
dan monitoring guru  
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 
 
 

 
 

  P 
P 
P 
 
P 
P 
P 

 
 
P 
P 
P 
 
P 
P 
P 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  P 
   - 
P 

 
  P 
P 

   - 

 
 

4. Penyusunan laporan dan 
presentasi/publikasi hasil proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6  

 
 

 
 

 
 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 

 
 
P 

   - 
   - 
   - 
P 

   - 
5. Evaluasi proses dan hasil proyek 

Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 

6. Kelompok 6 

   
 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

    

   
 
 
1) Penentuan Proyek  
 
 
 
Dapat dilihat di tabel tersebut saat sintaks pertama minat belajar siswa masih  rendah, walaupun 
semua kelompok sudah nampak aktivitas mendengarkan namun yang tampak bertanya hanya 
kelompok 1 dan 5. Lalu kelompok 2 tidak mencatat.  
2) Perencanaan Langkah-Langkah Penyelesaian Proyek  

Saat sintaks kedua minat belajar siswa per kelompok belum menemui kemajuan yang berarti. 
Semua kelompok memang melakukan aktivitas mencatat dan mendengarkan. Saat diminta 
berdiskusi masih ada kelompok yang bingung dan justru diam saja, kelompok tersebut adalah 
kelompok 2 dan 4. Kelompok yang bertanya juga hanya kelompok 1,5 dan 6. 
 
 

Keterangan : 
1. Aktivitas Bertanya 
2. Aktivitas Mencatat 
3. Aktivitas Mendengarkan  
4. Aktivitas Diskusi 
5. Aktivitas Membuat Laporan 
6.  Aktivitas Menyajikan Hasil 
 

7. Aktivitas Mengemukakan Fakta atau Prinsip 
8. Aktivitas Membuat Keputusan 
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3) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek  
Aktivitas siswa dari ke 6 kelompok berupa mencatat dan mendengarkan telah nampak pada 
sintaks project based learning yang ketiga ini.  

4) Penyelesaian Proyek dengan Fasilitasi dan Monitoring Guru  
Aktivitas siswa yang teramati saat sintaks penyelesaian proyek yaitu semua kelompok telah 
menunjukkan aktivitas bertanya dan mencatat. Namun di aktivitas ke 7 yaitu mengemukakan 
fakta atau prinsip kelompok dan kelompok 6 belum menunjukkan aktivitas tersebut.  

5) Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi Hasil Proyek 
Aktivitas kelompok yang teramati pada sintaks ke 5 yaitu memang semua kelompok 
melakukan aktivitas diskusi, membuat laporan dan menyajikan hasil. Tidak di aktivitas 8  
karena kelompok 2,3,4,6 belum dapat membuat keputusan.  

6) Evaluasi Proses dan Hasil Proyek 
Aktivitas yang tampak pada sintaks terakhir dari project based learning yaitu siswa 
menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan proyek 1 yang sudah dilakukan. Hal itu juga 
nantinya akan dijadikan dasar perbaikan bagi guru untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. 
Siswa mengumpulkan hasil proyek berupa makalah kelompok dan melakukan tes evaluasi 
untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.   

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut siswa belum dikatakan mempunyai minat atau antusias 
dalam belajar akuntansi melalui penugasan proyek pada siklus I. Hal tersebut bisa dilihat dari 
aktivitas siswa yang masih sangat kurang saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Hasil Belajar 
Hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 SMAN 3 Blitar setelah diterapkan model pembelajaran 

project based learning pada mata pelajaran akuntansi selama empat kali pertemuan pada siklus I 
mengalami peningkatan dari sebelum diterapkan model tersebut. Hasil belajar pra tindakan 
diperoleh dari wawancara dengan guru mata pelajaran. 

Berdasarkan hasil dari nilai pra tindakan atau nilai yang didapatkan dari guru mata pelajaran 
siswa yang tuntas sebelum tindakan sebanyak 9 siswa dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 24 
siswa dan berdasarkan hasil belajar setelah tindakan siklus I siswa yang tuntas sebanyak 13 siswa 
dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 20 siswa. Hasil belajar diperoleh dari penilaian proyek 
kelompok, komponen yang dinilai antara lain topik, diagram proyek, tahapan proses proyek serta 
performans/presentasi. Selain dari penilaian kelompok dilakukan tes evaluasi setelah tahapan 
model project based leraning selesai. Hasil belajar akhir diperoleh dari rata-rata penilaian proyek 
dan test evaluasi.  Berikut hasil rincian hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I: 

 
Tabel 2 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Nama Proyek Tes Rata-Rata 
Kelompok 1 
Anita Meidhiyana 
Dandi Nurcahyo 
Oska Aditya P 
Respati Wahyu H 
Rizqi Batik A 

 
 
 

88 

 
87 
64 
78 
92 
76 

 
87 
76 
83 
90 
82 

Kelompok 2 
Adam Malik 
Agnestya Citra 
Mevia Maulydia 
Primanandya Widdy 
Rizal Ananda 

 
 
 

31 

 
64 
60 
56 
56 
71 

 
48 
46 
44 
44 
51 

Kelompok 3 
Ba’diatul Munandiyah 
Sahara Nera F 
Virania Regita 
Putri Purbaning 
Viona Sadani 

 
 
 

69 

 
86 
70 
78 
63 
78 

 
77 
69 
73 
66 
73 

Kelompok 4 
Nico Primadana 
Aura Vanisha 

 
 
 

 
70 
77 

 
73 
76 
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Nama Proyek Tes Rata-Rata 
Song-Song Wicaksono 
Bayu Amar Ma’ruf 
Celvin Cahya Primadika 
Calvin Panji Samodro 

75 80 
66 
76 
78 

78 
71 
76 
77 

Kelompok 5 
Adinda Paramitha T.K. 
Erlin Epriliyanti 
Nina Reza Marsha D 
Sefira Rahmawati 
Andyar Luthfi S 
 

 
 

81 

 
90 
76 
82 
76 
82 

 
86 
79 
82 
79 
82 

Kelompok 6 
Dhimas Dwiki Atmaja 
Elcinta Fridaynia Y.N. 
Lala Dwi Anggita 
Lusi Liyana Melati 
Vrada Ammar Maulida 
Mukhamad Rizqi Fajar 

 
 
 

63 

 
81 
80 
73 
80 
76 
76 

 
72 
71 
68 
71 
69 
69 

 
Dari hasil belajar yang didapat dari guru mata pelajaran dan tes setelah dilakukan tindakan dapat 
dilihat bahwa hasil belajar siswa terjadi peningkatan yang belum signifikan.  

 
Tabel 3 Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

Tes Ketuntasan Belajar ∑ Siswa ∑ Seluruh Siswa 
Pra Tindakan Tuntas 9 33 
 Tidak Tuntas 24 33 
Tes Evaluasi Tuntas 13 33 
 Tidak Tuntas 20 33 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa persentase keberhasilan belajar siswa masih ≤75%. 
Sedangkan kriteria keberhasilan dari penelitian yaitu hasil perhitungan belajar siswa harus 
menunjukkan ≥75% siswa berada dalam kategori minimal baik. Dapat disimpulkan bahwa pada 
siklus I belum terpenuhi sehingga tindakan akan diulang pada siklus II. 

Refleksi  
Rangkaian pembelajaran siklus I sudah mengalami peningkatan minat dan hasil belajar 

dibandingkan saat pra tindakan. Hal tersebut dibuktikan meningkatnya aktivitas belajar di kelas, 
dimana siswa lebih aktif saat kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning 
berlangsung, siswa dapat mengkonstruk pengetahuan mereka dan peran guru hanya sebagai 
fasilitator. Namun pada siklus I masih terdapat kekurangan diantaranya yaitu masih ada siswa yang 
bingung mengenai tugas proyek yang diberikan dan penyusunan laporannya dikarenakan guru 
kurang memberikan ilustrasi dan format laporan tertulis, selain itu guru kurang memberikan 
apresiasi dan motivasi sehingga saat terjun lapangan mayoritas kelompok kurang menunjukkan 
adanya kerja sama saat menyelesaikan tugas proyek dan mereka kurang percaya diri saat 
menampilkan hasil proyeknya. Kekurangan yang ada di siklus I akan menjadi evaluasi dan 
diperbaiki di siklus II sehingga diharapkan nantinya hasil yang diperoleh pada siklus II lebih 
meningkat. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I masih perlu adanya perbaikan sehingga 
dilanjutkan ke siklus II, dapat diketahui hasil yang diperoleh sebagai berikut. 
Tahapan Project Based Learning Siklus II  

Berdasarkan paparan data dalam tindakan siklus II, dapat diketahui hasil yang diperoleh 
adalah sebagai berikut. 
a. Penentuan Proyek 

Tahapan Project Based Learning yang pertama yaitu penentuan proyek. Setelah guru 
menjelaskan materi mengenai jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi akrual 
disertai dengan banyak contoh ilustrasi. Guru meminta siswa untuk berkumpul bersama dengan 
kelompok yang sama saat rangkaian proyek 1 dan menjelaskan tugas untuk proyek 2.   
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b. Perencanaaan langkah-langkah penyelesaian proyek  
Saat ini guru memastikan siswa berdiskusi dan benar-benar menyiapkan daftar pertanyaan atau 
rumusan masalah yang akan ditanyakan tidak seperti pada proyek 1 masih ada kelompok yang 
pertanyaannya justru tidak terkait dengan jurnal penyesuaian. Guru juga memotivasi siswa 
untuk dapat kompak dan dapat saling bekerja sama di rangkaian proyek 2 ini sehingga nantinya 
hasil yang didapat juga akan maksimal.  

c. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek  
Guru bersama dengan siswa secara kolaboratif menentukan jadwal rangkaian proyek, mulai dari 
kapan proyek dimulai, pelaksanaan untuk terjun lapangan, tempat berkumpul, hingga presentasi 
dan deadline pengumpulan laporan proyek kelompok.  

d. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru  
Tahapan ini sama dengan rangkaian proyek sebelumnya yaitu siswa bersama dengan 
kelompoknya harus melakukan penggalian informasi berdasarkan rumusan masalah atau daftar 
pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya yakni mengenai transaksi akrual. Waktu yang 
diberikan guru untuk mencari data sekitar 90 menit, setelah itu siswa harus berkumpul ditempat 
yang telah disepakati.  

e. Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek 
Pertemuan kedua setelah siswa melakukan pencarian informasi, siswa dan guru berkumpul di 
tempat yang telah ditentukan yaitu pendopo alun-alun. Siswa dengan kelompoknya masing-
masing berdiskusi menyatukan pendapat sekaligus mulai membuat laporan hasil observasi 
karena pada pertemuan selanjutnya nanti siswa bersama dengan kelompoknya secara bergantian 
harus menyajikan hasil proyek mereka dengan mempresentasikan di depan kelas.  

f. Evaluasi proses dan hasil proyek  
Pertemuan keempat yaitu melaksanakan evaluasi proses dan hasil proyek.  Sintaks terakhir ini 
hanya menggali kesan dan pesan siswa mengenai proyek yang sudah dikerjakan selama ini, 
pengumpulan makalah dan yang terakhir adalah tes untuk mengetahui hasil belajar setelah 
adanya penerapan model pembelajaran project based learning. 

 
Minat Belajar  

Minat belajar siswa kelas XI IPS 3 SMAN 3 Blitar yang diamati oleh observer melalui 
aktivitas siswa untuk setiap kelompoknya setelah diterapkan model pembelajaran project based 
learning dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 
Tabel 4 Hasil Observasi Minat Belajar Siklus II  

Minat Belajar/ Tahapan Project Based 
Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Penentuan Proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 

 
P 

   - 
P 
P 
P 

   - 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

7. Perencanaan Langkah-Langkah 
Penyelesaian Proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 

 
 
P 

   - 
P 
P 
P 
P 

 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 

  P 
 

 
 

  P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

 
 
P 
- 
P 
P 
P 
P 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan 
Proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
P 
P 
P 
 P 

  P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
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Minat Belajar/ Tahapan Project Based 
Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kelompok 6 P P 
9. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi 

dan monitoring guru  
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6 

 
 

  P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 

Penyusunan laporan dan 
presentasi/publikasi hasil proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
Kelompok 6  

 
 

 
 

 
 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 

 
 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Evaluasi proses dan hasil proyek 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 

10. Kelompok 6 

   
 

 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

    

 
 
 
 
 

 
1) Penentuan Proyek  

Dapat dilihat di tabel tersebut saat sintaks pertama minat belajar siswa maeningkat dari siklus 
I. Hampir semua kelompok melakukan aktivitas hanya kelompok 2 dan 6 yang tidak bertanya. 
Sedangkan kelompok lain sudah terlihat aktivitas mendengarkan, bertanya dan mencatat.  

2) Perencanaan Langkah-Langkah Penyelesaian Proyek  
Saat sintaks kedua minat belajar siswa per kelompok belum sudah mengalami kenaikan yang 
signifikan. Semua kelompok kecuali kelompok 2 melakukan aktivitas mencatat, 
mendengarkan, mendengarkan dan berdiskusi.  

3) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek  
Aktivitas siswa dari ke 6 kelompok berupa mencatat dan mendengarkan telah nampak pada 
sintaks project based learning yang ketiga ini.  

4) Penyelesaian Proyek dengan Fasilitasi dan Monitoring Guru  
Aktivitas siswa yang teramati saat sintaks penyelesaian proyek yaitu semua kelompok telah 
menunjukkan aktivitas bertanya, mencatat dan kesemuanya sudah menunjukkan aktivitas 
mengemukakan fakta atau prinsip.  

5) Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi Hasil Proyek 
Aktivitas kelompok yang teramati pada sintaks ke 5 yaitu memang semua kelompok 
melakukan aktivitas diskusi, membuat laporan,menyajikan hasil serta sudah dapat membuat 
keputusan.  

6) Evaluasi Proses dan Hasil Proyek 
Aktivitas yang tampak pada sintaks terakhir dari project based learning yaitu siswa 
menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan proyek  yang sudah dilakukan. Siswa 
mengumpulkan hasil proyek berupa makalah kelompok dan melakukan tes evaluasi untuk 
mengetahui tingkat pemahaman siswa.   
 

Keterangan : 
1. Aktivitas Bertanya 
2. Aktivitas Mencatat 
3. Aktivitas Mendengarkan  
4. Aktivitas Diskusi 
5. Aktivitas Membuat Laporan 
6.  Aktivitas Menyajikan Hasil 
 

9. Aktivitas Mengemukakan Fakta atau Prinsip 
10. Aktivitas Membuat Keputusan 
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Hasil Belajar  
Hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 SMAN 3 Blitar setelah diterapkan model pembelajaran 

problem based learning pada mata pelajaran akuntansi selama empat kali pertemuan pada siklus II 
mengalami peningkatan dari siklus I. Berdasarkan hasil dari nilai yang didapatkan pada tes dan 
nilai proyek (makalah kelompok) yang dilakukan pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 13 
siswa  dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 21 siswa dan berdasarkan hasil tes setelah tindakan 
pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa. 
Dari hasil belajar yang didapat dari guru mata pelajaran dan tes setelah dilakukan tindakan dapat 
dilihat bahwa hasil belajar siswa terjadi peningkatan atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa 
pada siklus II dalam kategori baik. Berikut hasil rincian hasil belajar siswa yang diperoleh pada 
siklus I: 
Tabel 5 Hasil Belajar Siklus II 

Nama Proyek Tes Rata-Rata 
Kelompok 1 
Anita Meidhiyana 
Dandi Nurcahyo 
Oska Aditya P 
Respati Wahyu H 
Rizqi Batik A 

 
 
 

94 

 
95 
78 
78 
94 
82 

 
94 
76 
86 
94 
88 

Kelompok 2 
Adam Malik 
Agnestya Citra 
Mevia Maulydia 
Primanandya Widdy 
Rizal Ananda 

 
 
 

56 

 
78 
76 
66 
66 
66 

 
67 
66 
61 
61 
61 

Kelompok 3 
Ba’diatul Munandiyah 
Sahara Nora F 
Virania Regita 
Putri Purbaning 
Viona Sadani 

 
 
 

88 

 
90 
76 
84 
78 
78 

 
89 
82 
86 
83 
83 

Kelompok 4 
Nico Primadana 
Aura Vanisha 
Song-Song Wicaksono 
Bayu Amar Ma’ruf 
Celvin Cahya Primadika 
Calvin Panji Samodro 

 
 
 

88 

 
80 
80 
85 
88 
76 
80 

 
84 
84 
86 
78 
82 
84 

Kelompok 5 
Adinda Paramitha T.K. 
Erlin Epriliyanti 
Nina Reza Marsha D 
Sefira Rahmawati 
Andyar Luthfi S 

 
 

88 

 
94 
76 
82 
76 
88 

 
91 
82 
85 
82 
88 

Kelompok 6 
Dhimas Dwiki Atmaja 
Elcinta Fridaynia Y.N. 
Lala Dwi Anggita 
Lusi Liyana Melati 
Vrada Ammar Maulida 
Mukhamad Rizqi Fajar 

 
 
 

81 

 
81 
90 
82 
86 
80 
76 

 
81 
86 
82 
84 
81 
79 

 
Tabel 6 Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

Tes Ketuntasan Belajar ∑ Siswa ∑ Seluruh Siswa 

Pra Tindakan Tuntas 9 33 
Tidak Tuntas 24 33 

Tes Evaluasi 
Siklus I 

Tuntas 13 33 
Tidak Tuntas 20 33 

Tes Evaluasi 
Siklus II 

Tuntas 28 33 
Tidak Tuntas 5 33 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 166 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh dari proyek kelompok dan tes evaluasi yang 
dilakukan setelah tindakan pada siklus II, hanya terdapat 5  siswa masih belum tuntas atau masih 
dibawah KKM yaitu 76 dan 28 siswa. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada siklus II sudah 
terpenuhi sehingga tindakan dihentikan pada siklus II. 
 
PEMBAHASAN 

 Proses pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning pada tiap siklus 
minat belajar siswa sudah mengalami peningkatan. Banyak siswa yang telah memiliki antusiasme 
dan semangat untuk belajar, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas siswa si setiap 
sintaks project based learning. Aktivitas tersebut antara lain bertanya, mencatat, mendengarkan, 
diskusi, membuat laporan, menyajikan hasil serta mengemukakan fakta.  

Sintaks penentuan proyek pada siklus I  siswa masih jarang ada yang bertanya namun saat 
siklus II siswa mayoritas kelompok selain melakukan aktivitas mendengarkan dan mencatat mereka 
sudah berani untuk bertanya. Hal tersebut disebabkan karena siswa sudah mulai terbiasa dan tidak 
malu untuk bertanya. Sintaks perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek aktivitas yang 
muncul masing-masing adalah  mencatat, mendengarkan, dan berdiskusi pada saat siklus I aktivitas 
di sintaks kedua ini belum semua muncul karena masih ada kelompok yang tidak mendengarkan 
atau melakukan diskusi tetapi di siklus II semua aktivitas tersebut dapat muncul dikarenakan selain 
sudah terbiasa saat proyek 1 siswa sudah berani dan percaya diri untuk mengemukakan pendapat di 
kelompoknya masing-masing. Sintaks ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek , baik di 
siklus I maupun siklus II semua kelompok mendengarkan dan memperhatikan penjelasan proyek 
dari guru hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai ketertarikan dan rasa ingin tahu 
mengenai tugas proyek yang diberikan. Sintaks keempat yaitu penyelesaian proyek dimana siswa 
mulai mencari data, saat siklus I dan II aktivitas yang sering muncul adalah bertanya dan mencatat, 
hal tersebut dikarenakan semua kelompok aktif bertanya pada narasumber, mencatat informasi saat 
melakukan pencarian informasi di perusahaan jasa tetapi untuk aktivitas mengemukakan fakta 
masih belum semua kelompok dapat melakukan, hal tersebut disebabkan karena daya serap materi 
antar kelompok berbeda. Sintaks kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi proyek , pada 
tahap ini siswa mulai berdiskusi untuk membuat laporan hasil proyek setelah itu dipresentasikan 
secara bergantian. Aktivitas yang muncul pada yaitu diskusi, membuat laporan dan menyajikan 
hasil. Aktivitas tersebut muncul karena siswa antusias dalam menyusun laporan dan bertukar 
pendapat dengan anggota kelompoknya. Tetapi masih ada yang salah konsep atau bahkan tidak 
berpendapat sama sekali. Berbanding terbalik saat siklus II semua kelompok aktif dalam 
melakukan kegiatan diskusi, membuat laporan, menyajikan hasil dan membuat keputusan.  Hal 
tersebut dapat terjadi karena kelompok sudah menguasai materi dan dapat bekerja sama dengan 
baik. Sintaks terakhir yaitu evaluasi hasil proyek, tahapan ini guru dan siswa pada akhir proses 
pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek yang telah terselesaikan 
siswa-siswa tersebut pada siklus I awalnya ragu untuk menyampaikan tetapi saat siklus II mereka 
menceritakan pengalamannya dengan lancar dan antusias.  

Aktivitas yang muncul pada semua tahapan pembelajaran berbasis proyek menunjukkan 
adanya minat atau ketertarikan siswa dalam bentuk yang beragam. Meningkatnya aktivitas tersebut 
menunjukkan tumbuhnya minat siswa terhadap pembelajaran berbasis proyek. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy (2013) yaitu model pembelajaran 
berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa mampu melakukan 
penelitian pada dunia nyata dan belajar pada orang yang memiliki kecakapan relevan. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hidi & Harackiewicz (2000) , siswa yang 
tertarik pada apa yang mereka pelajari menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan lebih 
mungkin mengingat materi tersebut dalam jangka panjang. Begitu juga dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Dedy Kurnianto (2013) “Implementasi Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif 
dengan Model Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X 
Akuntansi 2 SMK YPKK 1 Sleman” . Hasil dari penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan skor motivasi belajar akuntansi dari sebelum implementasi strategi 
pembelajaran kreatif produktif dengan model pembelajaran berbasis proyek. 
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Selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran dengan model pembelajaran project based 
learning pada tiap siklus hasil belajar siswa sudah mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat 
dilihat saat pembelajaran berlangsung siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 
Selain itu siswa juga berpartisipasi penuh saat proses pembelajaran, karena dalam model ini siswa 
dituntut agar dapat mengkonstruk pengetahuan mereka dan berusaha untuk menemukan alternatif 
pemecahan masalah yang ada du dunia nyata dengan melakukan observasi kecil di perusahaan jasa 
mengenai materi jurnal penyesuaian untuk transaksi pos deferral dan akrual. Setiap anggota 
kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengerjakan tugas proyek, sehingga 
tidak ada siswa yang dianggap menumpang kepada anggota kelompok lainnya. 

Hasil belajar ini difokuskan pada aspek kognitif dan ketrampilan yang diambil dari nilai 
proyek kelompok lalu di rata-rata. Siklus I mendapatkan ketuntasan beajar klasikal 40%. Terjadi 
peningkatan hasil belajar rata-rata dari siklus I dan siklus II. Pada siklus II berdasarkan analisis data 
terhadap hasil belajar siswa menunjukkan nilai tes evaluasi siswa dengan ketuntasan belajar 
klasikal sebesar 85%.    

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2006:20) 
mengungkapkan bahwa “hasil belajar merupakan puncak proses belajar, sedangkan belajar adalah 
seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulus lingkungan, dengan melewati 
pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru”. Begitu juga dengan pendapat Sardirman 
(2007:84) “Hasil belajar atau prestasi belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Semakin 
tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil pula pelajaran itu”. Jadi hasil belajar yang 
diperoleh siswa XI IPS 3 SMAN 3 Blitar ini merupakan nilai yang diperoleh siswa setelah guru 
menerapkan model project based learning  

 
SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat peningkatan minat belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA 
Negeri 3 Blitar dengan menerapkan model Project Based Learning. Hal ini terbukti dari 
peningkatan aktivitas siswa saat mengikuti rangkaian pembelajaran. Yaitu siswa sudah berani 
bertanya, mendengarkan penjelasan dari guru maupun saat penggalian informasi dengan 
narasumber, mencatat hal-hal yang dirasa perlu, saling berdiskusi antar anggota kelompok untuk 
menyelesaikan tugas proyek, berkolaborasi dalam membuat laporan proyek, menyajikan hasil 
proyek secara berkelompok, serta dapat mengemukakan fakta yang didapat di lapangan untuk 
selanjutnya bisa menarik kesimpulan. Meningkatnya aktivitas tersebut berdampak pada 
meningkatnya minat belajar siswa pada kelas XI IPS 3. (2) Hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA 
Negeri 3 Blitar meningkat setelah pelaksanaan model Project Based Learning. Ketuntasan belajar 
klasikal pada siklus I sebesar 40%  dan untuk siklus II memperoleh ketuntasan belajar klasikal 
sebesar 85%.  

Dengan memperhatikan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dalam kesempatan ini 
penulis bermaksud menyampaikan saran-saran. (1) Diharapkan saat penggunaan model 
pembelajaran ini guru juga dapat mengantisipasi jika saat pelaksanaan proyek siswa tidak bisa 
dipantau secara berkelompok. Bisa dengan mengirimkan video wawancara ataupun rekaman suara 
saat menggali informasi di tempat observasi. (2) Kepada para guru jika akan menggunakan model 
Project Based Learning  dalam proses pembelajaran harus bisa mematangkan konsep dan materi 
kepada siswa, sehingga siswa nantinya tidak bingung saat harus mengkaitkan konsep dengan 
kehidupan nyata saat pengerjaan proyek. (3) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat 
menuliskan secara rinci mengenai tugas proyek beserta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 
siswa.(4) Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperbaiki format laporan hasil proyek agar 
lebih merujuk langsung pada tahapan model pembelajaran Project Based Learning. 
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PENANDINGAN TARIF SPP SATUAN PENDIDIKAN  
BERDASAR METODE AKUNTANSI KOS FUNGSIONAL  

DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING  
PENDEKATAN GRADE BASED SYSTEM 

 
 

Hanifah 
Susilaningsih 

Nurhasan Hamidi 
Program Studi Pendidikan Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret 

hanifahchii@gmail.com 
 
 
Abstract: This research is aimed to compare the calculation of tuition fee by using functional accounting 
method with activity based costing (ABC) method grade-based system approach. This research uses 
descriptive qualitative method. The subjects of this research are the Treasurer, Vice Headmaster, and 
Principal of the school. In-depth interview, observation, and content analysis are used as the technique of 
collecting data. The data are analyzed according to Miles and Huberman. The results of this research reflect 
differences between calculation of tuition fee by using functional accounting method and ABC method 
grade-based system approach. The finding of undercost on grade XII means that the calculation based on 
functional accounting method is lower than using ABC method grade-based system approach. Meanwhile, 
the finding of overcost on grade X&XI means that the calculation based on functional accounting method is 
higher than using ABC method grade-based system approach. 
 
Keywords: ABC system, grade based system, tuition fee, functional accounting 
 
 
Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik 
dalam upaya pengembangan bakat serta potensi yang dimiliki. Sejalan dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan suatu 
usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam 
dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, 
berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. 
Sistem pendidikan diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta 
didik secara optimal. Selain itu, diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang memiliki budi 
pekerti luhur dan memiliki keyakinan spiritual yang baik. Dua hal itu akan menjadikan manusia 
memiliki hard skill dan  soft skill yang seimbang.  

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara karena pilar menjadi negara maju 
adalah adanya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik 
dapat dicapai dengan fasilitas pembelajaran yang layak dan memadai, lingkungan pembelajaran 
yang kondusif, dan tenaga pendidik yang berkompeten dan profesional pada bidangnya. Untuk 
mencapai indikator kualitas pendidikan tersebut memerlukan kos yang tidak sedikit.  

Atkinson, Banker, Kaplan & Young mendefinisi kos “as the monetary value of goods and 
service expended to obtain current of future benefit”(1995: 23). Hilton, Maher & Selton 
mendefinisi kos ialah “cost in the sacrifice made, usually measure by the resoures given up, to 
achieve a particular purpose”(2003:37). Kos pendidikan diartikan sebagai pengorbanan ekonomis 
atau pembiayaan  untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Fatah mendefinisi 
kospendidikan sebagai nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari 
seluruh sumber daya (2012: 96). 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. Dari aturan undang-undang tersebut antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama 
menyokong pembiayaan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja 
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Negara (APBN) untuk kos pendidikan sebesar 20%, sedangkan masyarakat mengalokasikan kos 
pendidikan salah satunya dalam bentuk Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) (Wicaksono: 
2015). Kebijakan otonomi daerah mengharuskan manajemen sekolah mengelola seluruh 
kegiatannya, termasuk dalam penentuan tarif SPP. Penentuan tarif SPP secara akurat dapat 
membantu terciptanya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan maupun visi 
dan misi sekolah. Inilah salah satu alasan mengapa manajemen sekolah harus selektif dalam 
memilih metode penentuan kos yang akurat. 

Metode penentuan kos yang diterapkan pada salah satu satuan pendidikan jenjang sekolah 
menengah atas adalah metode akuntansi kos fungsional. Penerapan metode ini secara sederhana 
adalah dengan menjumlahkan total kos yang diperkirakan akan diperlukan dalam  satu tahun 
kemudian dibagi dengan perkiraan jumlah siswa pada tahun yang bersangkutan. Pada setiap tahun 
terjadi peningkatan tarif SPP sebesar 10% di setiap grade/level. Peningkatan tarif SPP ini atas dasar 
kesepakatan bersama antara pihak yayasan, komite sekolah, dan manajemen sekolah yang 
didasarkan atas patokan rerata tingkat inflasi.  

Penggunaan metode akuntansi kos fungsional pada level satuan pendidikan memiliki 
keuntungan utama yaitu dapat digunakan dengan mudah untuk membandingkan kos pendidikan 
siswa pada sekolah yang berbeda (Bastian, 2007: 148). Dengan kata lain, metode kos fungsional 
cocok sebagai sarana marketing strategy karena fokus pada pemerolehan ‘laba’ jangka pendek dari 
pada ‘laba’ jangka panjang. Akan tetapi, bagaimana keakuratan metode ini jika digunakan untuk 
membebankan kos pendidikan setiap siswa karena entitas pendidikan banyak mengonsumsi kos tak 
langsung, seperti kos kebersihan, tenaga kerja tak langsung, pemeliharaan, listrik, air, internet, 
peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Pada sisi lain, metode akuntansi kos fungsional menawarkan 
pembebanan kos tak langsung menggunakan satu dasar pengalokasian pada objek kos. Bagaimana 
jika kemudian metode kos fungsional diterapkan pada entitas yang menyerap kos tak langsung 
dengan proporsi yang besar. Dampak besar dari kekeliruan pemilihan metode penentuan kos adalah 
terjadinya distorsi kos. Hansen dan Mowen (2006: 147) menyatakan bahwa distorsi kos ini dalam 
jangka menengah dan panjang dapat mendatangkan kerugian bagi entitas, terutama bagi entitas 
yang dikarakterisasikan oleh adanya peningkatan atau ketatnya tekanan persaingan.  

Activity Based Costing (ABC) merupakan metode akuntansi kos selain metode akuntansi kos 
fungsional untuk menentukan harga pokok produk atau satuan kos unit. Hussain & Gunasekaran 
menyatakan “ABC traces costs to activities rather than products, which provides a more accurate 
and correct picture of the cost consumption”(2001). Metode ini dilaksanakan atas dasar keyakinan 
bahwa penyebab timbulnya kos adalah aktivitas untuk menciptakan produk.  Metode ABCdapat 
digunakan pada entitas jasa seperti pendapat Chea (2011) “ABC is not only appropriate for use in a 
manufacturing environment; it is also most appropriate for service organizations such as financial 
institutions, the healthcare industry, and government organizations”. 

Tujuan penelitian ini ialah menandingkan hasil perhitungan tarif SPP satuan pendidikan 
menggunakan metode akuntansi kos fungsional dengan menggunakan metode ABC pendekatan 
grade based system. 

Kos diartikan sebagai suatu nilai yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang 
berguna untuk masa yang akan datang atau memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi 
(Dunia dan Abdullah, 2012: 23). Mulyadi mendefinisi kos sebagai kas atau nilai yang setara 
dengan kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan membawa 
manfaat sekarang atau di masa depan bagi organisasi.  

Dalam akuntansi, kos digolongkan dengan berbagai macam cara. Mulyadi mengemukakan 
bahwa kos dapat digolongkan sebagai berikut: a) objek pengeluaran; b) fungsional pokok dalam 
perusahaan; c) hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai; d) perilaku biaya dalam 
hubungannya dengan perubahan volume kegiatan; d) angka waktu manfaatnya (2012:13). Pada 
industri jasa pendidikan, kos digolongkan menjadi 2 yaitu: a) kos langsung adalah kos yang 
dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan tujuan suatu organisasi; dan b) kos tidak 
langsung adalah komponen kos penunjang atau perlengkapan dari komponen kos langsung 
(Bastian: 2006). 
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Pengklasifikasian kos umumnya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai, karena 
dalam akuntansi dikenal  konsep “different cost for different purpose” (Mulyadi: 2012: 23). 
Pengelompokan kos ditujukan untuk mengetahui besaran biaya pada setiap kelompok biaya. Selain 
itu, mempermudah dalam perhitungan kos untuk berbagai tujuan. Perhitungan kos pada entitas jasa 
pendidikan digunakan salah satunya sebagai dasar penentuan kos SPP. Penentuan kos SPP pada 
setiap sekolah berbeda, tergantung pada kebijakan manajemen sekolah dalam pemilihan metode 
kalkulasi kos. 

Akuntansi kos fungsional merupakan metode kalkulasi kos dengan memberikan informasi 
kos pada suatu entitas dengan mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung yang terjadi. 
Dunia dan Abdullah (2012: 319) menyatakan, “pada traditional costing, biasanya seluruh kos tak 
langsung akan dikumpulkan dalam satu pengelompokan kos (cost pool), kemudian seluruh total 
kos tersebut dialokasikan dengan satu dasar pengalokasian”. Pemilihan pengalokasian kos pada 
umumnya menggunakan jumlah unit produk atau jasa atau yang paling mewakili sebagian besar 
kos tak langsung. Metode akuntansi kos fungsional dapat membantu menghitung harga pokok 
produksi dengan tepat jika semua produk menikmati kos (kos langsung dan kos tak langsung) 
dengan proporsi yang sama. Pada praktiknya kos yang dinikmati antar produk proporsinya berbeda, 
hal ini yang menjadikan metode akuntansi kos fungsional kurang akurat. 

Datar dan Foster berpendapat bahwa metode ABC dapat menjadi alternatif untuk 
memperbaiki sistem kalkulasi kos dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek kos 
pokok (2008: 166). Pada metode ABC, kos diukur menggunakan pemicu kos yang dihubungkan 
dengan aktivitas yang dinikmati oleh setiap produk atau jasa. Atkison, Banker, Kaplan dan Young 
(1995: 291) berpendapat bahwa “costing system based on cost drivers that link activities performed 
to product and allocated overhead activity cost directly to product using these cost driver.”Dasar 
pembebanan kos pada metode ABC adalah aktivitas suatu entitas dalam menciptakan suatu produk. 
Aktivitas didefinisi oleh Kaplan dan Cooper (1999: 210), sebagai “…. desribed by verb and 
associated object: schedule production, move materials, purchase materials, inspect item, respon 
to costomers, improve product, introduce new products, and so on. Hansen dan Mowen 
mendefinisi aktivitas sebagai tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan dengan 
peralatan, atau dengan orang.... (2006). 

Keunggulan metode ABC menurut Rudianto (2013 : 170) adalah sebagai berikut: a) 
mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan kos produk menjadi lebih akurat; b) 
mengidentifikasi kos overhead dengan kegiatan menimbulkan kos tersebut; c) dapat mengurangi 
kos dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah; dan d) memberikan 
kemudahan kepada manajemen dalam melakukan  pengambilan keputusan. Pada sisi lain, metode 
ABC memiliki kelemahansebagai berikut: a) mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal 
dalam cara berpikir mereka mengenai kos, yang pada awalnya sulit bagi manajer untuk memahami 
ABC; b) memerlukan upaya ekstra dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam perhitungan 
kos karena sistem ABC menghendaki data-data yang tidak biasa dikumpulkan oleh suatu 
perusahaan, seperti jumlah set-up, jumlah inspeksi, jumlah order yang diterima; c) menghendaki 
pengalokasian kos overhead pabrik, seperti kos asuransi dan kos penyusutan pabrik ke pusat-pusat 
aktivitas yang lebih sulit dilakukan secara akurat karena semakin banyaknya jumlah pusat aktivitas; 
d) tidak menunjukkan kos yang akan dihindari dengan menghentikan pembuatan lebih sedikit 
produk; dan e) implementasi sistem ABC belum dikenal dengan baik sehingga persentase 
penolakan terhadap sistem ini sangat besar.  

Perhitungan kos menggunakan metode ABC terdiri atas beberapa tahap. Menurut Garrison, 
Noreen dan Brewer, tahap perhitungan kos menggunakan metode ABC ialah: 1) mengidentifikasi 
aktivitas, kelompok kos aktivitas, dan pengukuran aktivitas; 2) membebankan kos overhead ke 
kelompok kos aktivitas; 3) menghitung tarif aktivitas; dan 4) menghitung kos overhead ke objek 
kos (2013: 319). Kaplan dan Cooper (1999: 210), mengungkapkan desain metode ABC adalah 
sebagai berikut: 1) develop the activity dictionary; 2) determine how much the organization is 
spending on each of its activities; 3) activity cost drivers: determine how much of the output of 
each activity is required for the organization products, services and customers. Mulyadi (2003: 
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269) mendesain metode ABC terdiri atas tiga tahap utama, yaitu: 1) business process analysis; 2) 
pendesainan activity-based proces costing; 3) Pendesainan activity based object costing model.  

Melalui tahapan pentingnya metode ABC dapat dihitung kos unit suatu produk maupun jasa. 
Metode ABC dapat diimplementasikan pada jenis industri manufaktur, dagang dan jasa (Mulyadi 
2003: 48). Penerapan metode ABC pada industri jasa khususnya instansi satuan pendidikan 
menghasilkan kos yang berbeda dibandingkan dengan metode yang selama ini digunakan oleh 
sekolah. Penelitian Wicaksono (2014), menyimpulkan terdapat overcost perhitungan SPP antara 
metode akuntansi kos fungsional dengan metode ABC, sementara penelitian Ali (2012) 
menggungkapkan bahwa perhitungan cost training per student yang dihitung menggunakan metode 
ABC menghasilkan kos yang lebih rendah dari pada menggunakan metode akuntansi kos 
fungsional. 

Implementasi perhitungan metode ABC untuk penentuan tarif SPP pada satuan pendidikan 
biasanya akan menghasilkan kos tunggal. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian Putri (2011) 
yang menyatakan tarif SPP yang dihitung menggunakan metode ABC untuk SMP 
Rp564.820,00/bulan dan untuk SMA Rp572.397,00/bulan. Menurut Bastian (2007: 149), biaya 
sesungguhnya seorang siswa berbeda karena siswa pada tingkatan yang berbeda memerlukan tipe 
dan level pendidikan yang berbeda. Oleh sebab itu, pada satuan pendidikan perhitungan metode 
ABC dapat diterapkan melalui pendekatan grade based system dan service based system. 
Pendekatan grade based system merupakan metode pembebanan kos berdasarkan aktivitas yang 
dilakukan oleh setiap grade/level/kelas atau tingkatan, sedangkan pendekatan service based system 
adalah metode pembebanan kos berdasarkan aktivitas layanan yang diberikan oleh instansi 
pendidikan kepada siswa. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Iskandar (2013: 209) mengemukakan 
bahwa penelitian studi kasus bertujuan mengembangkan metode kerja yang paling efisien, 
maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulannya hanya 
berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
snowball sampling yang berarti pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya dalam jumlah 
sedikit, selanjutnya bertambah banyak sesuai dengan kepentingan penelitian (Sugiyono2013). 
Teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Uji 
validitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi. 
Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga alur yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (1992). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Satuan pendidikan yang menjadi objek penelitian merupakan sekolah pada jenjang 
menengah atas yang dikelola oleh sebuah yayasan. Perhitungan tarif SPP saat ini  menggunakan 
metode akuntansi kos fungsional. Penerapan metode ini yaitu dengan menjumlahkan kos 
(koslangsung dan kos tidak langsung) yang terjadi selama proses pembelajaran kemudian dibagi 
dengan jumlah siswa yang ada. Setiap tahun tarif SPP mengalami kenaikan sebesar 10% dari SPP 
tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak berdasarkan kenaikan variasi atau kualitas pelayanan 
sekolah, akan tetapi berdasarkan keputusan bersama antara pihak yayasan, komite sekolah dan 
manajemen sekolah dengan mengacu pada rerata tingkat inflasi per tahun. 

Tarif SPP Berdasar Metode Akuntansi Kos Fungsional 
Tarif SPP total merupakan seluruh kos yang dikonsumsi selama peserta didik mengikuti 

dan menyelesaikan kegiatan belajar pembelajaran. Perhitungan tarif SPP total berdasar metode 
akuntansi kos fungsional disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut: 

 

 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 173 

 

Tabel 1. Kos total metode akuntansi fungsional 

KET 
Kos per level/grade 

X XI XII 
SPP  Rp   3,300,000   Rp 3,000,000   Rp       2,400,000  
Kegiatan 6 Bulan 1x  Rp   1,100,000   Rp 1,100,000   Rp       1,100,000  
Buku  Rp   1,300,000   Rp 1,300,000   Rp       1,300,000  
Study Tour 

 
 Rp 1,650,000  

 Akhirrusannah 
  

 Rp          500,000  
Project Un 

  
 Rp          500,000  

Kos Total  Rp   5,700,000   Rp 7,050,000   Rp       5,800,000  
Kos/Siswa  Rp      475,000   Rp    587,500   Rp     483,333.33  

 
Tarif SPP tersebut didasarkan pada rincian keseluruhan kos level satuan pendidikan. 

Rincian keseluruhan kos tersaji dalam Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Rincian Kos 

GAJI  GURU  Rp        458,514,000  
GAJI KARYAWAN  Rp          66,835,080  
BUKU   Rp        172,536,100  
KATERING  Rp        613,200,000  
STUDY TOUR  Rp          85,800,000  
TRANSPORTASI DINAS  Rp               785,000  
SERVICE PERALATAN   Rp            1,670,500  
PERLENGKAPAN KEBERSIHAN  Rp            2,203,600  
PERALATAN KEBERSIHAN  Rp            1,636,800  
PERLENGKAPAN KANTOR  Rp          10,649,500  
RUMAH TANGGA SEKOLAH  Rp            7,577,700  
AIR MINUM GURU & KARYAWAN   Rp            4,497,000  
AIR MINUM SISWA  Rp            2,958,000  
PAPDB  Rp            1,527,000  
MENGIKUTI LOMBA  Rp            7,244,800  
PENDAMPINGAN LOMBA  Rp               520,000  
FOTO COPY  Rp            3,555,500  
EKSTRAKULIKULER  Rp            2,525,000  
INSENSIF EKSTRAKULIKULER  Rp            7,460,000  
LEMBUR  Rp            1,492,000  
MGMP  Rp               535,000  
PRESENTASI A LEVEL  Rp               991,400  
WORKSHOP GURU  Rp            2,184,100  
REFERENSI BUKU  Rp               699,300  
PUBLIKASI  Rp          17,194,500  
PEMBINAAN OLIMPIADE  Rp            6,600,000  
HUMAS  Rp            5,367,000  
SUPLEMEN  Rp            3,596,300  
KEPALA SEKOLAH  Rp            3,693,800  
RAPAT KOMITE  Rp               200,000  
KAJIAN SISWA  Rp            1,547,400  
INSTENTIF MENTORING  Rp            6,881,600  
KEGIATAN SEGER  Rp               388,800  
INSENTIF SBK  Rp            6,930,000  
INSENTIF PRAMUKA & PMR  Rp            3,890,000  
RAKOR  Rp               311,000  
KESEHATAN  Rp            1,298,000  
OSN   Rp            2,271,000  
AIR   Rp               409,600  
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INTERNET  Rp          12,284,900  
PROJECT UN  Rp          52,500,000  
AKHIRUSANAH  Rp          52,500,000  
FIELDTRIP  Rp          20,720,000  
BERENANG  Rp          14,800,000  
KEGIATAN 6 BULAN 1X  Rp          71,909,400  
LISTRIK  Rp          68,922,900  

 
Tarif SPP Berdasar Metode ABC Pendekatan Grade Based System 

Identifikasi Proses Bisnis Sekolah 
Identifikasi proses bisnis sekolah merupakan proses paling awal dalam mendesaian metode 

ABC. Hal ini seperti diungkapkan Mulyadi (2003: 269), “tahap pertama proses pendesainan ABC 
dimulai dengan melakukan analisis terhadap proses yang digunakan oleh organisasi untuk 
menghasilkan produk atau jasa untuk customer”. Pengidentifikasian proses bisnis sekolah 
dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen sekolah. Pada tahap ini, informasi 
mengenai seluruh aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan output dianalisis. Proses bisnis 
satuan pendidikan disajikan pada Gambar 1. 

 
 

 
Identifikasi dan Penggolongan Kos 

Pengidentifikasian kos dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan satuan 
pendidikan. Laporan keuangan yang disusun satuan pendidikan, saat ini berwujud laporan kas 
masuk dan laporan kas keluar sehingga perlu disusun ringkasan dalam buku besar terlebih dahulu. 
Manfaat buku besar tersebut adalah untuk mengklasifikasi dan meringkas kos yang dikelola oleh 
satuan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan peryataan Jusuf (2011: 125)  bahwa dalam buku 
besar, transaksi-transaksi diklasifikasikan dan diringkas. Peringkasan ini bertujuan supaya lebih 
memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan.  

 Proses setelah identifikasi kos adalah penggolongan kos. Mulyadi (2003:13) 
mengemukakan bahwa kos menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume 
kegiatan dapat digolongkan menjadi: 
1) Kos variabel; merupakan kos yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume produksi maupun kegiatan. 

Gambar 1.  Proses Bisnis Satuan Pendidikan 
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2) Kos semi variabel; merupakan kos yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 
kegiatan. Kos semi variabel mengandung unsur kos tetap dan unsur kos variabel 

3) Kos semi fixed; merupakan kos yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 
dengan jumlah yang tetap pada volume produksi tertentu. 

4) Kos tetap; merupakan kos yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. 
Pada penelitian ini kos digolongkan ke dalam kos tetap dan kos variabel. Hansen dan 

Mowen menyatakan bahwa kos yang termasuk kategori kos campuran perlu dipisahkan dalam 
komponen-komponen kos tetap dan variabel (2009:113). 

Klasifikasi Aktivitas 
Informasi aktivitas diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen seperti kalender 

akademik, proses bisnis, peraturan yang berlaku, dan  prosedur operasi standar yang berlaku. 
Setelah informasi ragam aktivitas dikumpulkan, selanjutnya aktivitas tersebut diklasifikasikan. 
Dunia dan Abdullah (2012: 322) menyatakan bahwa pengklasifikasian aktivitas dibagi menjadi 4 
level, yaitu: aktivitas level unit, aktivitas level batch, aktivitas level produk dan aktivitas level 
satuan entitas. Empat penggolongan aktivitas tersebut jika diimplementasikan pada jasa pendidikan 
menjadi: aktivitas level siswa, aktivitas level kelas, aktivitas level tingkat, dan aktivitas level satuan 
pendidikan.  

Aktivitas level siswa merupakan aktivitas yang dilakukan bila tiap unit diproduksi. Kos dari 
aktivitas ini cenderung bervariasi tergantung dari jumlah siswa. Aktivitas level kelas merupakan 
aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu kelas atau batch diproduksi. Kos dari aktivitas ini 
bervariasi tergantung jumlah kelas, namun tidak berubah pada tingkat siswa. Aktivitas level tingkat 
merupakan aktivitas yang dilaksanakan bila diperlukan, misalnya,  aktivitas promosi atau 
pemasaran. Aktivitas level satuan pendidikan merupakan aktivitas yang menopang proses umum 
kegiatan pembelajaran di sekolah. Klasifikasi aktivitas ini disajikan dalam bentuk kamus aktivitas.  

PenentuanPemicu Kos (Cost Drivers) 
Pemicu kos merupakan penyebab timbulnya kos pada aktivitas. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Rudianto (2013: 160), “Pemicu kos (cost driver) adalah faktor-faktor yang 
menyebabkan perubahan biaya pada aktivitas”. Selanjutnya Rudianto (2013: 162) menjelaskan 
penentuan jumlah cost driver yang diperlukan didasarkan pada keakuratan laporan produk yang 
diinginkan, semakin banyak cost driver yang digunakan maka akan semakin akurat. Akan tetapi, 
dalam penentuan jumlah pemicu kos harus diperhitungkan beberapa hal, yaitu: kemudahan untuk 
mendapatkan data yang diperlukan, hubungan antara aktivitas dengan pemicu kos, dan kos yang 
diperlukan dalam penentuan pemicu kos.  

Pada aktivitas level siswa, level kelas dan level tingkat digunakan 3 (tiga) pemicu kos yang 
berbeda. Jumlah siswa untuk aktivitas level kelas, intensitas kegiatan untuk level kelas dan jumlah 
wilayah promosi untuk level tingkat. Setiap level aktivitas digunakan pemicu kos yang berbeda. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan Hansen dan Mowen (2009: 183), bahwa kos aktivitas yang 
berkaitan dengan tingkat yang berbeda merespon jenis penggerak kos yang berbeda. Aktivitas pada 
level satuan pendidikan menggunakan hampir semua pemicu kos. Kamus aktivitas dan pemicu kos 
disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Daftar Kamus Aktivitas dan Pemicu Kos 
DAFTAR AKTIVITAS DESKRIPSI AKTIVITAS PEMICU KOS 

LEVEL SISWA     

 

AKTIVITAS PEMBELIAN 
BUKU  

Pembelian dan penyaluran buku mata pelajaran kepada 
siswa JUMLAH SISWA 

 

AKTIVITAS PELAYANAN 
KATERING Pemberian katering bagi siswa pada hari efektif sekolah JUMLAH SISWA 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
AIR MINUM SISWA Pembelian air minum untuk siswa JUMLAH SISWA 

 
AKTIVITAS MEMFOTOKOPI 

Foto copy surat edaran dan pengumuman, serta Fc untuk 
ulangan harian siswa JUMLAH SISWA 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
PROYEK UN 

Pembiayaan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kelancaran UN, seperti Try Out, Ujian Praktek dan UN  JUMLAH SISWA 
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DAFTAR AKTIVITAS DESKRIPSI AKTIVITAS PEMICU KOS 

LEVEL KELAS     

 

AKTIVITAS PELAKSANAAN 
KEGIATAN RENANG Pembiayaan untuk aktivitas berenang 

INTENSITAS 
KEGIATAN 

 

AKTIVITAS MENGIKUTI 
LOMBA Siswa mengikuti beberapa lomba 

INTENSITAS 
KEGIATAN 

 

AKTIVITAS PELAKSANAAN 
OSN  Pembelian perlengkapan untuk menunjang kegiatan OSN 

INTENSITAS 
KEGIATAN 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
STUDY TOUR Pelaksanaan karya wisata untuk  tingkat 11 

INTENSITAS 
KEGIATAN 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
AKHIRUSANAH Pembayaran untuk kegiatan akhirusanah 

INTENSITAS 
KEGIATAN 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
FIELDTRIP Pembiayaan untuk fieldtrip  

INTENSITAS 
KEGIATAN 

  
AKTIVITAS PENGADAAN 
KEGIATAN 6 BULAN 1X 

Pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran seperti 
mabit, AMT, english camp dll 

INTENSITAS 
KEGIATAN 

LEVEL TINGKAT   
 

  
AKTIVITAS PENGADAAN 
PUBLIKASI 

Kegiatan presentasi dan marketing untuk mengenalkan 
masyarakat mengenai sekolah dan program-program 

JUMLAH 
WILAYAH 
PROMOSI 

LEVEL SATUAN PENDIDIKAN     

 

AKTIVITAS PENDANAAN 
KAJIAN SISWA Pemberian fee untuk  ustadz yang mengisi  kajian 

JUMLAH 
KEGIATAN 
KAJIAN 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
EKSTRAKURIKULER 

Pembelian beberapa perlengakapan ekstrakurikuler dan 
sewa tempat untuk kegiatan ekstrakurikuler 

JUMLAH 
KEGIATAN 
EKSTRAKURIKU
LER DI LUAR  

 

AKTIVITAS PEMBINAAN 
OLIMPIADE Pemberian fee untuk mentor pembinaan olimpiade 

JUMLAH 
KEGIATAN 
PEMBINAAN 

 

AKTIVITAS PENGGAJIAN  
GURU Pembayaran gaji guru mata pelajaran tiap bulan JUMLAH GURU 

 

AKTIVITAS PENGGAJIAN 
KARYAWAN 

Pembayaran gaji karyawan sekolah, seperti gaji TU, gaji 
kebersihan 

JUMLAH 
KARYAWAN 

 

AKTIVITAS PEMBIAYAAN 
TRANSPORTASI DINAS Pelaksanaan tugas luar yang bersifat kedinasan 

JUMLAH 
PELAKSAAN 
TUGAS DINAS 

 

AKTIVITAS 
PEMELIHARAAN 
PERALATAN  

Service peralatan sekolah yang rusak atau peralatan tidak 
berfungsional dengan maksimal 

JUMLAH HARI 
EFEKTIF KBM 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
PERLENGKAPAN 
KEBERSIHAN Pembelian perlengkapan kebersihan sekolah 

JUMLAH HARI 
KERJA 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
PERALATAN KEBERSIHAN Pembelian peralatan kebersihan sekolah 

JUMLAH HARI 
KERJA 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
PERLENGKAPAN KANTOR 

Pembelian perlengkapan kantor, seperti ATK, HVS, 
Materai dll 

JUMLAH HARI 
KERJA 

 

AKTIVITAS PELAYANAN 
RUMAH TANGGA 
SEKOLAH 

Pembelian perlengkapan dan peralatan rumah tangga 
sekolah, seperti pembelian lampu, pembelian gelas,piring 
dll 

JUMLAH HARI 
KERJA 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
AIR MINUM GURU & 
KARYAWAN  Pembelian air minum untuk guru dan karyawan 

JUMLAH HARI 
KERJA 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
PAPDB Pembelian konsumsi untuk tamu 

JUMLAH 
PENDAFTAR 

 

AKTIVITAS 
PENDAMPINGAN LOMBA Fee untuk guru pada saat mendampingi lomba siswa JUMLAH  LOMBA 

 

AKTIVITAS PEMBERIAN 
INSENTIF 
EKSTRAKURIKULER Pembayaran fee untuk pembimbing ekstrakurikuler 

JUMLAH HARI 
EFEKTIF KBM 

 

AKTIVITAS PENDANAAN 
DI LUAR JAM WAJIB Pembelian peralatan dan fee untuk jaga lembur  

JUMLAH 
KEGIATAN 
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DAFTAR AKTIVITAS DESKRIPSI AKTIVITAS PEMICU KOS 
LEMBUR 

 

AKTIVITAS MENGIKUTI 
MGMP Pelaksanaan rapat guru mata pelajaran 

JUMLAH  RAPAT 
MGMP 

 

AKTIVITAS PELAKSANAAN 
PRESENTASI A LEVEL 

Presentasi program A Level yang dilaksanakan oleh guru 
secara bergantian 

JUMLAH 
PRESENTASI 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
PEMBELIAN REFERENSI 
BUKU Pembelian buku untuk referensi berbagai mata pelajaran 

JUMLAH MATA 
PELAJARAN 

 

AKTIVITAS PENDANAAN 
KEGIATAN HUMAS 

Kegiatan pemberian santunan kepada guru dan karyawan 
yang sakit dan pelaksanaan kunjungan ke rumah siswa 

JUMLAH 
KUNJUNGAN 

 

AKTIVITAS PEMBERIAN 
SUPLEMEN 

Pemberian Suplemen seperti kurma, susu kedelai untuk 
Guru dan Karyawan JUMLAH GURU 

 

AKTIVITAS PENDANAAN 
KEGIATAN KEPALA 
SEKOLAH 

Kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi antar kepala 
sekolah 

JUMLAH  
KEGIATAN 
KOORDINASI 

 

AKTIVITAS PEMBERIAN 
INSENTIF MENTORING Pemberian fee untuk mentor kegiatan mentoring 

JUMLAH HARI 
EFEKTIF KBM 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
KEGIATAN SEGER Kegiatan mingguan guru untuk pendalaman bahasa Inggris 

JUMLAH 
PELATIHAN 
BAHASA 
INGGRIS GURU 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
RAKOR 

Pembelian snack dan perlenkapan rapat koordinasi antar 
guru 

JUMLAH 
KEGIATAN 
RAKOR 

 

AKTIVITAS PEMBERIAN 
INSENTIF SBK Pemberian Fee untuk Mentor Seni dan Kebudayaan 

JUMLAH HARI 
EFEKTIF KBM 

 

AKTIVITAS PEMBERIAN 
INSENTIF PRAMUKA & 
PMR Pemberian Fee untuk Mentor Pramuka dan PMR 

JUMLAH HARI 
EFEKTIF KBM 

 

AKTIVITAS PENGADAAN 
WORKSHOP GURU Kegiatan pelatihan untuk guru  

JUMLAH 
WORKSHOP 
GURU 

 

AKTIVITAS PELAYANAN 
KESEHATAN Periksa siswa yang sakit dan pembelian P3K SISWA SAKIT 

 

AKTIVITAS PEMBAYARAN 
AIR  Pembayaran Air  METER KUBIK 

 

AKTIVITAS PEMBAYARAN 
LISTRIK Pembayaran listrik  KWH LISTRIK 

 

AKTIVITAS PEMBAYARAN 
INTERNET Pembayaran Internet JUMLAH BULAN 

 
Penentuan Kos dan Volume Aktivitas 

Penentuan kos aktivitas didasarkan atas laporan keuangan yang sudah dianalisis. Laporan 
keuangan dianalisis berdasarkan buku kas keluar, buku kas masuk, dan laporan lain yang disusun 
satuan pendidikan disertai hasil observasi dan wawancara dengan manajemen satuan pendidikan. 
Penentuan volume aktivitas digunakan untuk mengukur aktivitas yang dikonsumsi pada setiap 
kegiatan. Volume aktivitas ini ditentukan sesuai dengan pemicu kos yang ditetapkan pada tahap 
sebelumnya. 
Perhitungan Kos Aktivitas per Unit  

Perhitungan kos aktivitas per unit digunakan untuk mengetahui berapa kos yang 
dikonsumsi oleh aktivitas pada tiap unit. Kos per unit aktivitas dihitung dengan cara membagi total 
kos yang telah ditetapkan pada setiap aktivitas dengan volume aktivitas. Penentuan volume 
aktivitas dilakukan melalui pertimbangan pemicu kos pada setiap aktivitas. 
Perhitungan Tarif SPP Total 

Tarif SPP total merupakan perhitungan seluruh kos yang dibebankan kepada setiap peserta 
didik selama mengikuti proses pembelajaran di level satuan pendidikan. Kos ini termasuk kos 
UAS, UKK, Ujian Nasional, try out, study tour, dan lain-lain. Tarif SPP total berdasar metode 
ABC dengan pendekatan grade based system diperhitungkan dengan cara mencari kos perunit pada 
tiap aktivitas yang dilakukan. Kos perunit diperoleh dari pembagian kos aktivitas dengan volume 
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aktivitas. Perhitungan SPP total tidak mempertimbangkan kos penyusutan karena satuan 
pendidikan tidak memperhitungkan penyusutan atas aset tetap. Setelah kos perunit diperoleh, tahap 
berikutnya adalah mengkalkulasi tarif SPP total tiap grade/level. Perhitungan tarif SPP tiap  
grade/level dilakukan dengan cara mengalikan kos perunit aktivitas dengan volume aktivitas yang 
dikonsumsi oleh masing-masing grade/level. Jumlah kos aktivitas tiap grade/level kemudian dibagi 
dengan jumlah siswa masing-masing grade. Hasil perhitungan tarif SPP total/unit pada masing-
masing grade/level ialah: 

1) Grad/level  X : Rp436,494.41 
2) Grade/level XI : Rp561,114.41 
3) Grade/level XII : Rp520,062.96 

 
Pembahasan 

Perhitungan tarif SPP menggunakan metode ABC dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 1) 
identifikasi proses bisnis sekolah/alur manejemen sekolah; 2) identifikasi kos dan penggolongan 
kos; 3) klasifikasi aktivitas; 4) penentuan cost drivers; 5) penentuan kos aktivitas; 6) penentuan 
volume aktivitas; 7) penentuan kos aktivitas/unit; dan 8) perhitungan SPP total. Melalui tahapan 
tersebut diperoleh hasil tarif SPP menggunakan metode ABC dengan pendekatan grade based 
system yaitu; grade X Rp 436,494.41, grade XI Rp561,114.41 dan grade XII Rp 520,062.96. 

Perhitungan tarif SPP berdasar metode ABC dengan pendekatan grade based system 
menghasilkan kos yang berbeda antar grade/level. Kos yang berbeda ini  ditimbulkan atas aktivitas 
yang berbeda pula. Sebagai contoh, aktivitas study tour hanya dikonsumsi oleh peserta didik pada 
grade/level XIdan aktivitas project UN dikonsumsi peserta didik pada grade/level XII saja. 
Perhitungan ini sejalan dengan simpulan penelitian Mursalin (2007). 

Pembebanan kos pada metode ABC dengan pendekatan grade based system tidak hanya 
menggunakan satu dasar pembebanan pada level unit. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mulyadi 
(2009: 51) bahwa metode ABC menawarkan dasar pembebanan yang lebih bervariasi untuk 
membebankan kos overhead ke jenis produk yang dihasilkan. Dengan beberapa pemicu kos yang 
sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan, akuntansi kos dapat menghasilkan informasi biaya 
yang berbeda dibandingkan dengan hanya menggunakan satu pemicu kos. Penandingan 
perhitungan tarif SPP menggunakan metode akuntansi kos fungsional dengan metode ABC 
pendekatan grade based system menghasilkan perbedaan.  
Tabel 4. Penandingan Perhitungan Tarif SPP 

Grade 
TOTAL  SPP/SISWA 

Keterangan FUNGSIONAL 
(Rp) 

ABC  
(Rp) 

X 475,000  436,494.41  Overcost  Rp 38,505.59  
XI 587,500  561,114.41  Overcost  Rp 26,385.59  
XII 483,333.33  520,062.96  undercost  Rp 36,729.63 

Overcost berarti kos yang dihitungdengan metode akuntansi kos fungsional lebih tinggi 
dibandingkan dengan kos berbasis metode ABC pendekatan grade based system. Overcost 
diakibatkan oleh pembebanan kos tetap pada grade/levelX dan grade/levelXI yang terlalu tinggi. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tarif SPP tetap setiap bulan yang signifikan. 
Undercost berarti kos yang dihitung dengan metode akuntansi kos fungsional lebih rendah 
dibandingkan dengan kos berbasis metode ABC pendekatan grade based system. Undercost ini 
disebabkan beberapa kos tetap yang dibebankan terlalu rendah pada grade/level XII. Hal ini dapat 
dibuktikan pada tarif SPP grade/level XII yang rendah. Perbedaan perhitungan ini diakibatkan pada 
penetapan pemicu kos yang berbeda. Pada metode akuntansi kos fungsional peningkatan kos 
didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak satuan pendidikan sebesar 10% dari tarif SPP tahun 
sebelumnya. Akan tetapi, pada metode ABC pendekatan grade based system, peningkatan kos 
didasarkan atas peningkatan atau variansi aktivitas yang berbeda. Perbedaan perhitungan antara 
metode akuntansi kos fungsional dengan metode ABC ditunjukkan pula pada hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Patimah (2012), Purwoadi (2014), dan Wicaksono (2014). 
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Meskipun saat ini satuan pendidikan menerapkan perhitungan kos total dengan menggunakan 
metode akuntansi kos fungsional bukan menjadi masalah karena penetapan tarif tersebut masih 
cukup sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Meskipun demikian, perhitungan tarif 
SPP dengan metode ABC pendekatan grade based system dapat menjadi penanding dalam merinci 
dan menjelaskan kos.  

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan tarif SPP berbasis 
metode ABC pendekatan grade based system berbeda dengan perhitungan menggunakan metode 
akuntansi kos fungsional. Penghitungan tarif SPP yang saat ini diterapkan adalah metode akuntansi 
kos fungsional yaitu dengan menjumlahkan kos gaji, kos operasional, serta kos lain selama satu 
tahun kemudian dibagi jumlah prediksi siswa tahun depan dan dibagi lagi dengan jumlah bulan 
untuk menentukan tarif SPP perbulan. Berdasarkan hasil penghitungan tarif SPP dengan metode 
akuntansi kos fungsional, diketahui tarif SPP tahun 2015/2016 grade X sebesar R p475.000,00, 
grade XI sebesar Rp 587.500,00, dan grade XII sebesar Rp 483.333,33 per bulan tanpa biaya 
tambahan. 

Penghitungan tarif SPP menggunakan metode ABC pendekatan grade based system dilakukan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) identifikasi proses bisnis sekolah/alur menejemen 
sekolah; 2) identifikasi dan penggolongan kos; 3) klasifikasi aktivitas; 4) penentuan cost drivers; 5) 
penentuan kos aktivitas; 6) penentuan volume aktivitas; 7) penentuan kos aktivitas/unit; dan 8) 
perhitungan SPP total/grade/unit siswa. Dari hasil perhitungan tarif SPP menggunakan 
metodeABC pendekatan grade based system  diketahui tarif SPP pada grade X sebesarRp 
436,494.41,  grade XI sebesarRp 561,114.41, dan grade XII sebesarRp 520,062.96 per 
bulan.Kedua hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Terdapat overcost pada grade X dan 
grade XI sebesar Rp 26,385.59 dan Rp 38,505.59, serta undercost pada grade XII Rp 36,729.63. 
Overcost diakibatkan oleh beberapa kos yang dibebankan kepada siswa terlalu tinggi dari konsumsi 
yang dinikmati oleh peserta didik X dan XI, sedangkan undercost disebabkan adanya beberapa 
biaya yang tidak diperhitungkan oleh satuan pendidikan. 

Metode ABC pendekatan grade based system dapat dijadikan alternatif pilihan dalam 
penentuan tarif SPP. Penggunaan metode ABC pendekatan grade based system diharapkan dapat 
membantu pihak manajemen satuan pendidikan dalam membebankan dan mengalokasikan  kos 
sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Dengan demikian, penganggaran dan pengelolaan keuangan 
dapat disesuaikan dengan aktivitas yang dikonsumsi setiap grade. 
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Abstract: This study examines whether the utilization of facebook enhances accounting students learning 
achievement based on their activities during teaching and learning process. The data is collected by using a 
test and observation instrument. Based on the observation results, student activities in the first cycle of 72,2% 
increase to 86,1% in the second cycle. There are 14 students (38,9%) in the first cycle that meet the mastery 
learning criteria and increase to 29 students (80,6%) in the second cycle. Therefore, the utilization of 
facebook in teaching-learning process increases students learning achievement. 
 
Keywords: facebook, accounting, learning achievement 

 
 

Di era Globalisasi ini pendidik (guru) tidak hanya dituntut untuk bisa memahami penggunaan 
teknologi, tetapi guru juga dituntut untuk bisa memanfaatkan ataupun menciptakan sendiri media 
pembelajaran. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk bisa mengembangkan media diantaranya, 
yaitu guru bisa membuat sendiri media yang mudah, murah, dan menarik perhatian peserta didik, 
sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 
Dengan adanya media sebagai saluran dalam menyampaikan pesan diharapkan timbulnya interaksi 
atau komunikasi antara guru dan peserta didik dalam membantu keefektifan proses pembelajaran 
yaitu menyampaikan pesan atau isi pelajaran. 

Kemajuan teknologi ternyata tidak sepenuhnya dimanfaatkan dan digunakan oleh semua 
guru untuk menunjang proses pembelajaran. Masih banyak guru di era globalisasi ini yang masih 
menggunakan metode ceramah yang terkesan monoton, sehingga komunikasi yang terjalin antara 
guru dan peserta didik jarang terjadi dan peserta didik pun kurang terlibat didalam proses 
pembelajaran. Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiagnosa kebutuhan para peserta 
didik yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman di era globalisasi ini. Jika hal ini terus 
dibiarkan akan berdampak pada kualitas peserta didik yang tercermin dari hasil belajar peserta 
didik. Hal ini dikarenakan keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran tergantung 
kepada beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana cara 
seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Perkembangan tekonologi internet yang paling menonjol saat ini adalah fenomena situs 
jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram, line, watsup, kakaotalk, messenger, dan lain 
sebagainya. Situs jejaring sosial facebook kini merupakan salah satu situs yang paling sering 
diakses diantara situs-situs sejenis. Semua orang baik kaum muda maupun tua, kecil maupun besar 
mengetahui dan mengakses facebook. Tidak terkecuali pelajar, mahapeserta didik, guru, dosen, 
maupun kalangan akademisi lainnya. Kemudahan akses yang diberikan serta aplikasi menu yang 
bervariasi membuat orang tertarik untuk bergabung. 

Berdasarkan observasi di SMK PABA Binjai dan data yang diperoleh penulis dari guru 
bidang studi akuntansi sekolah tersebut diperoleh keterangan bahwa hasil belajar peserta didik pada 
mata pelajaran akuntansi relatif rendah, sebagian peserta didik menganggap bahwa pelajaran 
akuntansi sangat sulit dan membosankan karena proses pembelajaran selama ini dalam 
menyampaikan materi pelajaran menggunakan metode ceramah, guru tidak melakukan metode 
yang bervariasi dan guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran, sehingga suasana 
membosankan, kurang menarik dan peserta didik menjadi pasif dalam proses pembelajaran.  

Hal ini dapat dilihat dari  hasil ujian mid semester yang diperoleh peserta didik kelas XII 
jurusan bisnis manajemen dengan jumlah peserta didik 36 orang dalam satu kelas, sebanyak 12 
orang atau 33,3% peserta didik yang dinyatakan tuntas dan lainnya sebanyak 24 orang atau 66,7% 
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yang belum dinyatakan tuntas, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 
sekolah SMK PABA Binjai untuk mata pelajaran akuntansi adalah 70.   

Salah satu langkah yang mungkin bisa memperbaiki permasalahan tersebut adalah 
pemanfaatan media pembelajaran. Secara umum, media berperan membuat pendidikan menjadi 
lebih menarik, berdaya mampu tinggi, dan aktual. Media juga bermanfaat untuk menyederhanakan 
materi pelajaran yang kompleks, mempercepat dan memperlambat proses, mendekatkan yang jauh, 
menjauhkan yang dekat, menunjukkan beroperasinya suatu proses dan lain sebagainya. Facebook 
dapat menjadi media pembelajaran yang baik untuk para penggunanya terutama bagi para pelajar. 
Tetapi, faktanya masih jarang yang menggunakan untuk sarana pendidikan. Banyak pihak yang 
menyalahgunakan facebook untuk hal-hal yang tidak berguna bahkan kejahatan. Oleh karena itu, 
pemanfaatan facebook sebagai media pembelajaran akuntansi akan lebih menarik jika 
dibandingkan dengan metode ceramah. Materi pelajaran akuntansi hadir dalam situs web jejaring 
sosial facebook yang tidak lain merupakan situs internet yang sering peserta didik akses dan sangat 
akrab dengan keseharian peserta didik. Dengan materi yang disajikan secara singkat, padat dan 
jelas dapat membuat peserta didik tidak malas untuk membaca materi tersebut.  

Fitur-fitur facebook banyak yang dapat dioptimalkan oleh para pendidik, seperti fitur foto 
tagging, dimana guru bisa mengumpulkan peserta didiknya melalui facebook dapat melakukan 
penjelasan materi pelajaran dengan sebuah foto. Peserta didik di-tag oleh gurunya dan kemudian 
diminta untuk berkomentar terhadap foto tersebut, dengan begitu guru bisa mengambil peranan 
sebagai fasilitator yang baik. Kemudahan mengakses materi dimanapun dan kapanpun membuat 
peserta didik bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat dan tempat yang nyaman untuk 
belajar sehingga lebih baik dalam menyerap pelajaran. Selain itu dengan tautan (materi tambahan) 
yang tampil di facebook peserta didik diharapkan mampu mengeksplor materi tersebut lebih luas 
tidak terbatas pada materi yang disampaikan oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penggunaan media facebook pada pokok bahasan dana kas kecil (petty cash), serta untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar akuntansi peserta didik dengan menggunakan media facebook 
di SMK PABA Binjai.  

Menurut wikipedia, facebook adalah website jaringan sosial, dimana para pengguna dapat 
bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah dan daerah untuk melakukan koneksi dan 
berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim 
pesan, dan memperbaharui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya. Menurut 
ilham D.F (2010; 11) dalam blognya yang berjudul “Pengaruh Facebook”, ia mengatakan bahwa 
facebook adalah suatu jejaring sosial yang mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan yang 
gunanya mempertemukan orang-orang di berlainan tempat.  

Pengertian facebook yang dikutip dari Indovisual Blog (2013;11), facebook adalah salah satu 
dari sekian banyak situs jejaring social yang ada dijagad web, dan facebook pertama kali hadir pada 
Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai pendirinya. Facebook atau disingkat FB 
diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004, facebook didirikan oleh Mark Zuckerbeg seorang 
mahapeserta didik Harvard kelahiran 14 mei 1984 dan mantan peserta didik Ardsley High School. 

Sebagai media jejaring sosial, facebook dirancang agar bisa digunakan untuk mencari teman, 
menemukan teman lama dan berkomunikasi secara intensif melalui jaringan internet. Fitur-fitur 
dalam facebook antara lain: (1) status, adalah berupa text area yang dapat digunakan oleh 
pengguna untuk menuliskan sesuatu dan bias diatur siapa saja yang dapat melihat tulisan kita 
tergantung dari settingnya; (2) dinding (wall), adalah berupa halaman web di akun facebook kita 
yang berisi status-status dari orang-orang yang menjadi teman kita, dan kita juga dapat memberikan 
komen semua status yang masuk di dinding kita; (3) lampiran (attachment), fasilitas ini ada pada 
status, dinding pada facebook group dan pada pesan, yang dapat kita lampirkan gambar, video, 
group halaman web, dan pada facebook group dan pesan dapat dilampirkan file apapun sampai 
ukuran maksimum 25 MB; dan (4) facebook group, untuk bisa membuat facebook group kita harus 
mempunyai akun facebook dan otomatis si pembuat akan menjadi adiministrator yang mempunyai 
kewenangan dalam semua pengaturan. Administrator juga mempunyai kewenangan untuk siapa 
saja yang dapat menjadi anggota group. Pada dinding facebook group anggota maupun 
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administrator dapat mengirim tulisan, komentar, gambar, video, link halaman web, semua format 
file, pada fitur mengajukan pertanyaan dapat juga dibuat angket.  

Menurut Hengky Alexander Mangkulo (2010; 49) yang dikutip oleh Lusi Erma (2011; 9), 
sebelum menggunakan facebook sebagai media yang digunakan menjadi sarana penunjang proses 
belajar mengajar, terlebih dahulu dibuat sebuah desain fungsi yang dapat diaplikasikan pada sistem 
pembelajaran online yang meliputi: (1) fungsi untuk penyampaian materi pelajaran, banyak cara 
yang ditawarkan facebook untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan suatu pokok 
bahasan dari sebuah mata pelajaran, beberapa cara tersebut adalah dengan share group/ photo/ 
video, membuat status yang relevan dengan pokok bahasan materi, dan membuat resume pokok 
bahasan materi dengan fitur note atau docs pada group; (2) fungsi untuk jadwal pelajaran dan ujian, 
guru dapat membuat jadwal pelajaran dan jadwal ujian atau evaluasi secara online dengan 
menggunakan facebook. Dengan adanya fungsi ini, peserta didik dapat melihat jadwal kapan saja 
dan dimana saja. Pembuatan jadwal tersebut dengan cara menggunakan aplikasi acara yang 
bergambar kalender yang pada akun facebook; (3) fungsi facebook dengan melakukan diskusi, 
facebook dapat dilakukan sebagai sarana untuk melakukan diskusi baik antara guru dengan peserta 
didik. Dalam diskusi tersebut dapat dibahas berbagai topic yang berhubungan dengan materi 
pelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Desain fungsi facebook sebagai media 
pembelajaran dapat digambarkan melalui bagan seperti dibawah ini: 
 

Pengajar 
  
 
 
 

 
     

        Peserta didik 
 

Gambar 1. Contoh Hubungan Antara Pengajar dan Pelajar 
 

Kelebihan penggunaan facebook sebagai media pembelajaran dalam pengaplikasian 
penggunaan facebook sebagai media pembelajaran pastilah terdapat kelebihan dan kelemahannya. 
Pengaplikasian cara seperti ini sangat efektif di era globalisasi sekarang ini, karena dilihat dari 
peserta didik yang mulai mengikuti era globalisasi ini mereka lebih tertarik dengan penggunaan 
teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini. Mereka lebih menggandrungi apa yang 
menurut mereka sedang marak dilakukan oleh remaja-remaja Indonesia. Remaja yang memiliki 
sifat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan mencoba-coba apa yang sedang marak dibicarakan 
dewasa ini (ngetrend).  

Kelebihan facebook sebagai media pembelajaran antara lain: (1) peserta didik menjadi sangat 
tertarik dengan materi yang disampaikan lewat facebook, karena setiap peserta didik sudah 
memiliki facebook; (2) peserta didik akan aktif dalam penggunaan facebook. Hal ini dapat 
memperlancar kegiatan pembelajaran dengan menggunakan facebook sebagai perantaranya; (3) 
peserta didik benar-benar paham dengan materi berdasarkan kurikulum yang sudah tersusun; (4) 
peserta didikpun lebih berani mengungkapkan ide-ide mereka, peserta didik yang biasanya pasif 
akan lebih menjadi aktif karena peserta didik tersebut tidak berbicara langsung dengan pendidik 
dan peserta didik lainnya; dan (5) proses pembelajaran akan mencapai tujuan yang diinginkan. 
Selain itu, guru pun lebih mudah untuk menyampaikan materi melalui facebook tersebut, banyak 
hal-hal yang pasti ditanyakan oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran berjalan secara 
efektif. 

Adapun kelemahan facebook sebagai media pembelajaran, antara lain: (1) penggunaannya 
tidak dapat dikontrol lebih mendalam lagi; (2) peserta didik tersebut terlalu asyik dalam 
mengaplikasikan facebook untuk hal-hal yang kurang penting seperti mengupdate status, 
mengomentasi status orang lain, chatting dengan orang lain di luar konteks materi, dll; dan (3) 
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peserta didik yang kurang mampu. Bila terdapat tugas yang diberikan pendidik, bagi mereka yang 
kurang mampu harus mengeluarkan uang untuk ke warnet (warung internet) karena mereka tidak 
memiliki sarana dan prasarana seperti komputer, laptop, internet. Adapun kerangka berfikir dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
          
 
      
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Arikunto (2010: 131) mengemukakan 
secara garis besar terdapat empat tahapan yang dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan 
kelas yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observasing), 
dan (4) refleksi (reflecting). Adapun model dan penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut: 

  
  
   
 
   
   

 
 

  
   
 
 
 
 
 
 

Sumber: Arikunto (2010, hal 137) 
Gambar 3. Tahapan Penelitian Kelas 
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Teknik Analisis 
  Untuk mendeskripsikan data dari variabel penelitian digunakan statistik deskriptif, yaitu 
mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa data. Setelah data didapatkan, kemudian diolah 
dengan teknik analisa data sebagai berikut : 
1. Menghitung Rata-rata Skor                                                                                                              

𝐱 = Ʃ𝒇𝒊𝒙𝒊
Ʃ𝒇𝒊

…………………………(Sudjana,2005: 67) 
dimana :fi = Banyak soal  

xi = Nilai masing-masing peserta didik 
2. Menghitung tingkat ketuntasan belajar  

Untuk menentukan daya serap peserta didik secara individual digunakan rumus sebagai berikut: 
Daya Serap (DS) = !"#$  !"#$  !"#$%&'$!  !"!#$

!"#$  !"#$%!"&
 x 100%    (Sudjana,2005: 112) 

Kriteria : 
0% ≤ TK ≤ 70% = tidak tuntas 
70% ≤ TK ≤ 100% = tuntas 

Selanjutnya dapat diketahui ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal dengan rumus 
berikut : 

D = !
!

 X 100% (Sudjana,2005: 115) 
Dimana : 
D = Prestasi kelas yang telah dicapai daya serapnya ≥ 70% 
X = Jumlah peserta didik yang telah mencapai daya serap ≥ 70% 
N = Jumlah peserta didik 

Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar, jika kelompok secara klasikal tersebut telah mencapai 70% 
maka ketuntasan secara klasikal telah terpenuhi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Kondisi Kelas 

Penelitian ini dilakukan di kelas XII SMK PABA Binjai yang berjumlah 36 orang peserta 
didik yang terdiri dari 34 orang peserta didik perempuan dan 2 orang peserta didik laki-laki. 
Kondisi kelas cukup tenang dengan 36 orang peserta didik yang duduk dikursi masing-masing, 
seperangkat papan tulis serta seperangkat meja guru. Kondisi ini dapat dilihat bahwa selama ini 
pembelajaran yang dilakukan masih sangat konvensional. Pembelajaran yang dilakukan hanya 
menggunakan modul sebagai pedoman dan papan tulis. 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, para peserta didik dalam menyelesaikan soal pretes 
mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan kemampuan dasar peserta didik masih rendah yaitu 
masih banyak peserta didik yang tidak memahami tentang pengelolaan dana kas kecil dan tidak 
banyaknya peserta didik yang mempunyai aplikasi facebook di handphone mereka. Tes awal yang 
diberikan kepada peserta didik merupakan tes yang berbentuk word square yang terdiri dari lima 
soal. Dari hasil pekerjaan peserta didik pada tes sudah disiapkan oleh peneliti setelah diadakannya 
koreksi maka didapati hasil yang belum memuaskan. Hasil tes awal dari 36 peserta didik yang ada 
dikelas tersebut didapat 16 orang peserta didik yang tuntas atau mendapatkan nilai diatas 
ketuntasan minimal dan 20 orang peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal. Dari 
paparan bahwa yang mencapai ketuntasan belajar peserta didik hanya 44,4 %. Adapun hasil belajar 
pada tes awal dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 1. Hasil Belajar Peserta Didik pada Tes Awal (Pre-test)  
No. Nilai Frekuensi Persentase 
1. 91-100 8 22,2% 
2. 81-90 3 8,3% 
3. 71-80 3 8,3% 
4 61-70 2 5,6% 
5. 51-60 14 38,9% 
6. 41-50 6 16,7% 

Total 36 100% 
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Dari data tabel diatas ditampilkan grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Hasil Belajar Peserta didik pada Tes Awal 

 
Berdasarkan pengamatan peneliti kondisi awal kelas sebelum peneliti mengenalkan media 

pembelajaran facebook, para peserta didik cenderung hanya menerima pelajaran, kurang memiliki 
keberanian menyampaikan pendapat, tidak bertanya apabila ada materi yang kurang jelas, kurang 
memiliki kemampuan merumuskan gagasan sendiri dan belum terbiasa bersaing dalam 
menyampaikan pendapat kepada orang lain. Bila kondisi tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan 
kondisi tersebut menimbulkan kejenuhan, kebosanan serta menurunkan minat dan motivasi belajar 
peserta didik, pada akhirnya tujuan pembelajaran yang ditetapkan tidak akan tercapai. Bertolak dari 
kondisi awal tersebut maka peneliti merencanakan tindakan penelitian dengan menggunakan media 
pembelajaran facebook pada pokok bahasan pengelolaan dana kas kecil di kelas XII SMK PABA 
Binjai. 
 
Deskripsi Siklus I 
Perencanaan Tindakan Siklus I 

Perencanaan tindakan siklus I meliputi tahapan-tahapan antara lain: (1) mempersiapkan 
perangkat pembelajaran, seperti laptop, infokus, handphone yang memiliki aplikasi facebook; (2) 
menyiapkan tempat untuk perangkat pembelajaran dikelas; (3) menyusun lembar observasi, guna 
mengamati proses pembelajaran; (4) memposting status di facebook untuk materi dana kas kecil; 
(5) merancang langkah-langkah pelajaran yang sesuai dengan facebook; (6) menyusun RPP dan 
soal evaluasi; (7) menyiapkan lembar kerja peserta didik; dan (8) menyusun alat evaluasi, untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik dalam setiap siklus dengan 
menggunakan facebook dalam pembelajaran akuntansi. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I  
Pada pelaksanaan tindakan ini peneliti sudah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam 

mengajar termasuk dua orang observer yang membantu dalam mengobservasi. Langkah-langkah 
yang ditempuh pada tahapan ini antara lain: (1) guru mengucap salam pada peserta didik, berdoa 
dan mengabsen peserta didik; (2) guru menyampaikan tujuan pembelajaran; (3) guru memulai 
pembelajaran dengan menampilkan slide powerpoint dan meminta peserta didik untuk membuka 
dan membaca materi di postingan facebook, dengan tahapan-tahapan yang meliputi: (a) terlebih 
dahulu mengaktifkan koneksi internet, membuka aplikasi facebook, maka akan tampil gambar 
berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Aplikasi Facebook 
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(b) untuk membuka akun facebook terlebih dahulu memasukkan alamat email dan kata sandi 
dikolom yang disediakan dipojok kanan atas halaman facebook. Setelah itu akan masuk ke beranda 
facebook seperti gambar berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 6. Akun Facebook 
 
(c) kemudian ketik materi maupun soal latihan yang akan di posting di kolom status pada dinding 

facebook sebagai berikut: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 7. Penulisan Soal Latihan di Dinding Facebook 
 

(d) Kemudian guru memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi yang telah 
diposting di facebook. Selanjutnya guru memposting  soal tes awal (pretest) yang berbentuk 
word square di facebook. Setelah memberikan soal post tes pada siklus I, melakukan evaluasi, 
membimbing peserta didik dan memberi semangat peserta didik dalam menyelesaikan latihan, 
meminta ketua kelas untuk mengumpulkan hasil latihannya, kemudian guru menyimpulkan 
materi secara langsung.  
 

Pengamatan Tindakan Siklus I 
Pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat keefektifan peserta didik 

setelah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan facebook. Pengamatan ini 
dilakukan oleh guru bidang studi. Observer berada dalam ruangan saat peneliti melakukan 
tindakan. Berikut tabel observasi yang dilakukan guru pada proses pembelajaran siklus I: 

Tabel 2. Observasi Keaktifan Peserta didik Kelas XII Pada Siklus I 
No. Jumlah Peserta Didik Keterangan Persentase 
1 3 orang Sangat Aktif 8,3,4% 
2 8 orang Aktif 22,2% 
3 15 orang Cukup Aktif 41,7% 
4 - Kurang Aktif - 
5 10 orang Tidak Aktif 27,8% 

Jumlah 36 orang - 100% 

 

Materi pelajaran 
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Refleksi Tindakan Siklus I 
Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan facebook kurang memuaskan pada 

siklus I, karena siklus I belum sesuai rencana yang disusun oleh guru. Hal ini disebabkan hanya 
beberapa peserta didik yang aktif selama proses pembelajaran. Untuk mengembalikan semangat 
peserta didik yang tidak aktif selama proses pembelajaran guru memilih 1 soal dari soal evaluasi 
yang sebelumnya telah diberikan kepada peserta didik untuk diselesaikan dengan memberikan 
koneksi internet (Wi-fi) kepada seluruh peserta didik. Dengan demikian dapat dilihat antusias 
peserta didik saat menyelesaikan soal di facebook. 

Tabel 3. Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus I 
No. Nilai Frekuensi Persentase 

1. 91-100 10 27,7% 
2. 81-90 1 2,8% 
3. 71-80 2 5,6% 
4 61-70 1 2,8% 
5. 51-60 18 50,0% 
6. 41-50 4 11,1% 

Total 36 100% 
 
Dari tabel 3 diatas, dapat dibuat grafik pada gambar berikut ini: 
 

 
Gambar 8. Grafik Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus I 

 
Dari grafik diatas dapat diuraikan 4 orang peserta didik (11,1%) mendapatkan nilai 41-50, 

18 orang peserta didik (50%) mendapatkan nilai 51-60, 1 orang peserta didik (2,8%) mendapat nilai 
61-70, 2 orang peserta didik (5,6%) mendapatkan nilai 71-80, 1 orang peserta didik (2,8%) 
mendapatkan nilai 81-90, dan 10 orang peserta didik (27,7%) mendapatkan nilai 91-100. Dengan 
demikian masih terdapat banyak peserta didik yang mendapat nilai rendah. Untuk memperbaiki 
kelemahan dan mempertahankan pencapaian pada siklus I, maka pelaksanaan siklus II dilakukan 
sebagai berikut: 

Perencanaan Tindakan Siklus II 
Tahap-tahap dalam perencanaan tindakan siklus II, meliputi: (1) mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, seperti laptop, infokus, handphone yang memiliki aplikasi facebook; (2) menyiapkan 
tempat untuk perangkat pembelajaran dikelas; (3) menyusun lembar observasi, guna mengamati 
proses pembelajaran; (3) memposting status di facebook untuk materi prosedur dan pencatatan dana 
kas kecil; (4) merancang langkah-langkah pelajaran yang sesuai dengan facebook; (5) menyusun 
RPP dan soal evaluasi; (6) menyiapkan lembar kerja peserta didik; (7) guru memberikan motivasi 
kepada peserta didik yang belum berhasil pada siklus I; dan (8) guru lebih intensif membimbing 
peserta didik yang mengalami kesulitan pada siklus I.  

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini meliputi: (1) guru memulai 

pembelajaran dengan menampilkan slide powerpoint dan meminta peserta didik untuk membuka 
dan membaca materi pencatatan transaksi kedalam sistem dana tetap dan dana tidak tetap di 
postingan facebook, seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar 9. Menampilkan Slide Powerpoint di Facebook 

 
(2) guru memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi yang telah diposting di 
facebook; (3) memberikan soal post tes pada siklus I, (4) melakukan evaluasi; dan (5) guru 
menyimpulkan mata pelajaran. 

Pengamatan Tindakan Siklus II 
Pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat keaktifan peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar pada siklus II. Pengamatan ini dilakukan oleh guru bidang 
studi. Observer berada dalam ruangan saat peneliti melakukan tindakan. Tingkat keaktifan peserta 
didik pada siklus II dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4. Observasi Keaktifan Peserta Didik Kelas XII pada Siklus II 

No. Jumlah Peserta Didik Keterangan Persentase 
1 9 orang Sangat Aktif 25,0% 
2 14 orang Aktif 38,9% 
3 8 orang Cukup Aktif 22,2% 
4 5 orang Kurang Aktif 13,9% 
5 - Tidak Aktif - 

Jumlah 36 orang - 100% 

Berdasarkan pengamatan terhadap observasi belajar dapat diketahui bahwa persentase peserta didik 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut dapat dilihat pada siklus I ada peserta 
didik untuk kriteria aktivitas sangat aktif 3 orang peserta didik (8,3%), untuk kategori aktif 8 orang 
peserta didik (22,2%), untuk kategori cukup aktif 15 orang peserta didik (41,7%), dan kategori 
kurang aktif 10 orang peserta didik (27,8%). Sedangkan untuk siklus II mengalami peningkatan 
menjadi 9 orang peserta didik (25,0%) untuk kategori  sangat aktif, 14 orang peserta didik (38,9%) 
untuk kategori aktif, 8 orang peserta didik (22,2%) untuk kategori cukup aktif dan 5 orang peserta 
didik (13,9%) untuk kategori kurang aktif. 

Refleksi Tindakan Siklus II 
Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan facebook pada siklus II memuaskan 

karena aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran sudah seperti yang diharapkan oleh 
peneliti. Untuk menambah semangat peserta didik, guru memberikan 1 soal yang berbentuk 5 kasus 
yang diselesaikan secara langsung pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian peserta didik 
semakin berhati-hati dalam menyelesaikan soal siklus II. Hasil belajar pada siklus II dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 5. Hasil Belajar Peserta didik pada Siklus II 
No. Nilai Frekuensi Persentase 
1. 91-100 21 58,3% 
2. 81-90 2 5,6% 
3. 71-80 5 13,9% 
4 61-70 1 2,8% 
5. 51-60 6 16,6% 
6. 41-50 1 2,8% 

Total 36 100% 
 

Materi pencatatan 
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Dari data pada tabel 5 diatas, dapat ditampilkan grafik sebagai berikut: 

 
Grafik 10. Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus II 

 
Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan 29 orang peserta didik (80,6%) sudah mencapai KKM dan 
7 orang peserta didik (19,4%) yang belum mencapai KKM. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar peserta didik pada siklus II meningkat. 

Pembahasan Hasil Penelitian 
Ketuntasan hasil belajar peserta didik pada dasarnya ditentukan oleh tingkat aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran, semakin meningkat keaktifan aktivitas peserta didik dalam 
proses pembelajaran maka semakin baik pula hasil belajar peserta didik tersebut begitu pula 
sebaliknya. Berikut ini disajikan tabel observasi aktivitas peserta didik pada siklus I dan siklus II. 

Pada siklus I aktivitas belajar peserta didik pada saat proses belajar mengajar dari 36 orang 
peserta didik terdapat 3 orang (8,3%) untuk kriteria sangat aktif, 8 orang (22,2%) untuk kategori 
aktif, 15 orang (41,7%) untuk kategori cukup aktif, dan 10 orang (27,8%) untuk kategori tidak 
aktif. Pada siklus II aktivitas belajar peserta didik pada saat proses belajar mengajar mengalami 
peningkatan menjadi 9 (25%) peserta didik untuk kategori sangat aktif, 14 peserta didik (38,9%) 
untuk kategori aktif, 8 peserta didik (22,2%) untuk kategori cukup aktif, dan 5 peserta didik 
(13,9%) untuk kategori kurang aktif. Hasil tersebut dapat dilihat pada tebel berikut: 
Tabel 6. Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik pada Siklus I dan Siklus II 

No. Keterangan Jumlah Peserta didik Persentase 
Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Sangat Aktif 3 orang 9 orang 8,3% 25,0% 
2 Aktif 8 orang 14 orang 22,2% 38,9% 
3 Cukup Aktif 15 orang 8 orang 41,7% 22,2% 
4 Kurang Aktif - 5 orang - 13,9% 
5 Tidak Aktif 10 orang - 27,8% - 

Jumlah - 36 orang 36 orang 100% 100% 

Dari tabel diatas dapat digambarkan grafik aktivitas belajar peserta didik pada siklus 1 dan siklus 
II, sebagai berikut: 

 
Gambar 11. Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I dan Siklus II 

 
Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari siklus I ke siklus II keaktifan 
peserta didik mengalami peningkatan sebesar 27,8%. Data tentang hasil belajar peserta didik 
berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) kelas dikatakan tuntas apabila 70%  peserta 
didik telah mencapai nilai >70. Berikut hasil penelitian ketuntasan hasil belajar peserta didik.  
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Tabel 7. Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik 

Jenis Tes 
Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah Peserta 
Didik % Jumlah peserta Didik % 

Pretest 16 44,4 20 55,6 
Postest Siklus I 14 38,9 22 61,1 
Postest Siklus II 29 80,6 7 19,4 

 
Dari tabel diatas dapat digambarkan grafik ketuntasan hasil belajar peserta didik dari pretest, post-
test siklus I dan postest siklus II yang diperoleh sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Ketuntasan Hasil Belajar Peserta didik 

  
Grafik diatas menunjukan bahwa pada saat pretest terdapat 16 (44,4%) peserta didik yang tuntas 
belajar, pada siklus I terdapat 14 (38,9%) peserta didik yang tuntas belajar dan pada siklus II 
jumlah peserta didik yang tuntas belajar menjadi 29 (80,6%) peserta didik. Hal ini menunjukan 
peningkatan dari pretest sampai postest siklus II, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
peserta didik melalui media pembelajaran facebook berjalan efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan facebook pada siklus I belum 
memberikan hasil yang optimal, dimana ketuntasan belajar yang diharapkan belum dapat terpenuhi. 
Pada siklus I ketuntasan secara keseluruhan hanya 38,9 % peserta didik yang tuntas belajar, 
sedangkan kelas dinyatakan tuntas apabila tingkat ketuntasan mencapai 70% dari keseluruhan 
peserta didik. 

Pada tindakan siklus selanjutnya, yakni siklus II dengan menggunakan media facebook, 
peserta didik semakin tertarik untuk belajar sambil menggunakan media sosial, dimana peserta 
didik lebih merasa santai dan tidak pasif dalam proses pembelajaran. Ketertarikan mereka dapat 
dilihat dalam merespon penggunaan media facebook sebagai alat bantu pembelajaran yang 
menyenangkan yang ditunjukan dengan meningkatnya hasil belajar pada siklus II yang mencapai 
tingkat ketuntasan secara ketuntasan 80,6% peserta didik yang tuntas belajar, sedangkan kelas 
dinyatakan tuntas apabila mencapai ketuntasan 70% dari jumlah keseluruhan peserta didik. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan facebook di kelas XII SMK PABA Binjai berhasil karena 
ketuntasan mencapai 80,6%, dan peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II mencapai 
41,7%. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Penggunaan facebook dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi peserta didik kelas XII. 
Hal ini dapat dilihat pada siklus I terdapat 14 orang peserta didik yang tuntas atau yang mencapai 
dengan perolehan tingkat ketuntasan secara keseluruhan sebesar 38,9%. Sedangkan pada siklus II 
terdapat 29 orang peserta didik yang tuntas dan mencapai KKM dengan perolehan tingkat 
ketuntasan secara keseluruhan sebesar 80,6%. Jadi, peningkatan hasil belajar pada siklus I ke siklus 
II sebesar 41,7%. Dari hasil analisis diatas peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran pada 
kompetensi dasar pengelolaan dana kas kecil yang dapat dilihat dari aktivitas peserta didik dan 
hasil belajar yang diperoleh peserta didik terus meningkat disetiap siklusnya. 
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Saran 
Sebaiknya guru dapat menggunakan media facebook sebagai salah satu  media pembelajaran yang 
dapat menarik minat peserta didik dalam belajar, serta menggunakan berbagai  media pembelajaran 
yang bervariasi  sebagai alat pendukung  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta 
didik. Bagi sekolah, sebaiknya dapat mengupayakan bermacam-macam bentuk media dan alat 
pendukung pembelajaran yang dapat mendukung peningkatan hasil belajar peserta didik. 
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Abstract: Apprenticeship students of odd semester in period of 2013-2014 are observed by using 
questionnaires and interview and analyzed by using a qualitative descriptive approach to shed a new 
information about how students as apprenticeship teachers implement Curriculum 2013 in Malang. An 
education cannot be separated from curriculum to mold the outcomes. A curriculum is a set of plans and 
arrangement of purposes, contents, and learning material, and also methods used to carry out learning 
activities to achieve specific purposes. Curriculum 2013 is currently a curriculum of character education 
implemented in Indonesia.  The result of this study shows that apprenticeship students are ready to 
implement curriculum 2013. It is proven by their involvement in apprenticeship program in schools, their 
understanding and readiness seen from the lesson plan that they prepare based on curriculum 2013. 
 
Keywords: curriculum 2013, implementation 
 
 
Kemajuan bangsa sangat tergantung pada sikap dan perilaku para penduduknya yang terbentuk 
melalui sektor pendidikan dan kebudayaan. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Akan tetapi, 
pendidikan juga tidak lepas dari kurikulum yang mencetak siswa-siswanya.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan 
karakter  yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sisdiknas (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 12 Maret 2012)  menyatakan bahwa pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan 
dalam empat tahap.  

Merujuk Kurikulum 2013, sedikitnya ada tiga hal yang dapat dijadikan momentum 
perubahan sebagai efek dari implementasi Kurikulum 2013. Pertama, berkaitan dengan upaya 
pengendalian terhadap buku pelajaran. Buku pegangan Guru dan siswa pada Kurikulum 2013 
disiapkan oleh Pemerintah. Ini artinya, kualitas isi bisa dipertanggungjawabkan. Momentum kedua, 
Kurikulum 2013 dapat memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-
kurikuler, dan ekstra kurikuler, serta penguatan peran Guru dalam bimbingan dan konseling (BK). 
Selama ini, kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler, berjalan terpisah. Ketiga, masih terkait 
dengan momentum  kedua, memperkuat integrasi pengetahuan-bahasa-budaya. 

 Pilihan ekstra kurikuler Pramuka dan pengutamaan pelajaran Bahasa Indonesia dalam 
Kurikulum 2013, termasuk  pendidikan agama dan budi pekerti, adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dalam kerangka pemahaman utuh terhadap bangsa dan negara. Dalam kurikulum ada 
empat standar yang diperbaiki. Yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan 
standar penilaian/evaluasi. Kurikulum 2013  juga merupakan kurikulum yang menitikberatkan 
kepada siswa, bukan kepada Guru. Sehingga perbandingan keaktifan Mahasiswa Kajian dan 
Praktik Lapangan (KPL) dan siswa adalah sekitar 40% : 60%. Dengan pola seperti ini diharapkan 
siswa mampu mengoptimalkan potensi dirinya, karena tidak bergantung kepada Mahasiswa KPL 
sebagai calon guru. Mereka (siswa) dapat mencari bahan pembelajaran yang lain dari Mahasiswa 
KPLnya.  Guru merupakan agen perubahan dan ujung tombak keberhasilan pendidikan, oleh 
karena itu Guru dituntut menguasai kompetensi seorang pendidik yaitu kompetensi pedagogik, 
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kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.  Menurut UU RI No. 
14/2005 Pasal 10 ayat (1) dan PP RI No. 19/2005 Pasal 28 ayat (3)  kompetensi profesional Guru 
diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk 
tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang yang memangku jabatan Guru 
sebagai profesi.  

Pada kompetensi pedagogik, Mahasiswa KPL harus memahami kurikulum yang akan 
diterapkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan evaluasi 
pembelajaran. Apabila Mahasiswa KPL belum mengerti dan memahami kurikulum 2013 terdapat 
kemugkinan bahwa Mahasiswa KPL belum siap untuk mengimplementsikan kurikulum 2013. 
Namun pada kenyataanya, siap ataupun tidak siap, sekolah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah 
wajib menerapakan kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
sosialisasi Kurikulum 2013, mendeskripsikan tingkat pemahaman, mendeskripsikan tingkat 
kesiapan Mahasiswa KPL serta mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat bagi 
Mahasiswa KPL dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 se-Kota Malang. 
 
METODE 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif 
kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini hanya mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesiapan 
Mahasiswa dalam mengimpelementasikan Kurikulum 2013. Penggunaan metode ini sesuai dengan 
tujuan dalam penelitian yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang 
sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, 
tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Populasi dari penelitian ini adalah Mahasiswa KPL se-
Kota Malang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 Mahasiswa 
KPL. Menurut survei yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat lima sekolah yang akan 
dijadiakan sebagai obyek penelitian.  

Tabel 1. Daftar Sekolah Sebagai Obyek Penelitian 
No      Nama Sekolah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

SMAN Negeri 1 Malang 
SMPN 18   Malang 
SMK PGRI 6 Malang 
SMPN 20 Malang 
SMK Arjuna 1 Malang 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang 

 Data yang diperoleh dari angket dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup dan 
pedoman wawancara. Angket berbentuk pertanyaan dengan alternatif jawaban yang sudah 
disediakan untuk menjaring informasi dari subjek. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala 
sekolah sebagai informan pendukung tentang bagaimana persiapan sokolah dalam menghadapi 
Kurikulum 2013 dan  apa sajakah hambatan yang dihadapi sekolah dalam implementasi Kurikulum 
2013. Wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai pelengkap saja. Dalam penelitian ini 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan sekolah antara lain 
mengenai : kurikulum yang dipakai, modul yang sudah ada, silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). Format dokumentasi digunakan untuk mengambil data tentang persiapan mengajar 
yang telah disusun oleh Mahasiswa KPL  yang kemudian dibandingkan dengan rancangan 
pengajaran yang terdapat pada pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Tabel 2. Deskripsi Data Sosialisasi Kurikulum 2013 

Interval Kriteria Frekuensi % 
6 – 10 Tidak baik 0 0 
11 – 15 Kurang baik 0 0 
16 – 20 Baik 20 70% 
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21 – 25 Sangat baik 10 30% 
Jumlah 30 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 

Tabel 2 menunjukan bahwa sosialisasi Kurikulum 2013 di 5 Sekolah di Kota Malang sudah baik, 
hal ini dapat dibuktikan dari jawaban kuesioner yang telah peneliti bagikan kepada 30 responden. 
Sebanyak 20 responden atau 70%  dari total responden menyatakan bahwa sosialisasi Kurikulum 
2013 untuk sekolah Se-Kota Malang sudah baik. 
Tabel 3 Pemahaman Mahasiswa KPL  tentang Kurikulum 2013 

Interval Kriteria Frekuensi % 
8- 13 Tidak Baik 0 0 
14- 19 Kurang Baik 0 0 
20- 25 Baik 10 30% 
26- 32 Sangat Baik 20 70% 
Jumlah 30 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemahaman Mahasiswa KPL mengenai Kurikulum 2013 sudah 
sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil presentase responden yang telah menjawab kuesioner dari 
peneliti, sebanyak 70% atau 20 responden dari total  30 responden menyatakan bahwa pemahaman 
Mahasiswa KPL mengenai Kurikulum 2013 sudah sangat baik. 

Tabel 4 Kesiapan Mahasiswa KPL  terhadap Implementasi Kurikulum 2013 
Interval Kriteria Frekuensi % 

10-17 Tidak baik 0 0 
18-25 Kurang baik 0 0 
26- 33 Baik 23 76 % 
34-41 Sangat baik 7 24% 
Jumlah 30 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 
 
Tabel 4 menunjukan bahwa dari 30 Mahasiswa KPL, 23 Mahasiswa KPL menunjukan bahwa 
kesiapan Mahasiswa KPL  sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman Bapak dan Ibu 
Mahasiswa KPL dalam menyusun RPP sesuai dengan Kurikulum 2013. 
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 antara lain semangat 
sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 karena memiliki banyak nilai posotif.  
Fasilitas yang dimiliki sekolah juga mendukung dalam proses pembelajaran sesuai dengan 
Kurikulum 2013. Selain itu, faktor pendukung dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 
adalah Mahasiswa KPL telah mengikuti pelatihan tentang Kurikulum 2013 sehingga Mahasiswa 
KPL memahami dan mampu untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Sedangkan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah proses 
penilaian hasil belajar siswa sesuai dengan Kurikulum 2013 yang sangat rumit. Selain itu faktor 
penghambat dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah penguasaan teknologi informasi 
yang kurang dari Mahasiswa KPL. Terdapat tiga faktor perubahan kebiasaan, yaitu yang pertama 
kebiasaan yang sudah menggunakan KTSP berubah menggunakan Kurikulum 2013. Yang kedua 
perubahan kebiasaan dalam proses belajar mengajar yaitu menggunakan strategi baru yang 
berpusat pada siswa. Dan yang terakhir perubahan kebiasaan dalam penilaian. 
 
Pembahasan 
Sosialisasi Kurikulum 2013  

Berdasarkan hasil penelitian  yang dilaksanakan di 5 sekolah di Kota Malang, dapat 
diketahui bahwa sosialisasi Kurikulum 2013 dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 
distribusi frekuensi bahwa 70% (20 Mahasiswa KPL) menyatakan sosialisasi Kurikulum 2013 
sudah baik. Namun dalam prakteknya di lapangan pemberlakuan Kurikulum 2013 cukup 
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membingungkan. Untuk memahami penerapan Kurikulum 2013 setiap Mahasiswa KPL  harus 
banyak belajar mengenai Kurikulum 2013. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di beberapa 
pembelajaran matakuliah yang dilakukan oleh Dosen pengampu harus melakukan sosialisasi 
Kurikulum 2013 kepada Mahasiswa KPL dalam perkuliahan. Selain itu Mahasiswa KPL sering 
melakukan tukar pendapat atau saling berbagi informasi dengan Mahasiswa KPL lain mengenai 
Kurikulum 2013. 

Di Kota Malang sosialisasi Kurikulum 2013 sudah sering dilaksanakan yaitu lebih dari 3 
kali. Namun sosialisasi Kurikulum 2013 yang dilakukan berlaku untuk semua sekolah Malang. 
Dalam sosialisasi Kurikulum 2013 ini diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan Guru. 
Sosialisasi Kurikulum 2013 tidak hanya dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Malang saja, tetapi 
juga menggunakan sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang. Publikasi dan sosialisasi Kurikulum 
2013 ini dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media. Media yang dipergunakan 
Mahasiswa KPL untuk memperoleh informasi mengenai Kurikulum 2013 antara lain buku, 
majalah, koran, TV, internet, seminar, dan lain-lain. Walaupun sosialisasi Kurikulum 2013 sudah 
sering dilaksanakan, namun sosialisasi tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang secara khusus 
membahas kurikulum. Mahasiswa KPL selalu bertukar informasi mengenai pelaksanaan 
Kurikulum 2013. Selain itu kepala sekolah juga sangat aktif dalam mensosialisasikan Kurikulum 
2013 di sekolah masing-masing. Walaupun tidak semua Mahasiswa KPL  pernah mengikuti  
sosialisasi Kurikulum 2013, akan tetapi hampir seluruh Mahasiswa KPL telah menyusun perangkat 
pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa Mahasiswa KPL melaksanakan tanggung jawabnya 
dalam menyusun dan melengkapi perangkat pembelajaran seperti dalam Kurikulum 2013. 
Pemahaman Mahasiswa KPL Tentang Kurikulum 2013 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemahaman Mahasiswa KPL dapat 
digolongkan sangat baik. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen sudah baik dan 
Mahasiswa KPL juga mendapat informasi Kurikulum 2013 melalui berbagai media (koran, buku, 
TV, makalah, dan internet).  Selain itu Mahasiswa KPL juga sering melakukan tukar pendapat dan 
informasi kepada Mahasiswa KPL lain tentang Kurikulum 2013. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Mahasiswa KPL juga aktif mencari informasi untuk menambah wawasan serta pengatahuan 
mengenai Kurikulum 2013. 

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa pemahaman Mahasiswa KPL mengenai 
karakteristik Kurikulum 2013 sudah baik. Mahasiswa KPL memahami bahwa karakteristik bisa 
diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, 
proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidik (Mahasiswa 
KPL), serta sistem penilaiannya. Salah satu prinsip pengembangan Kurikulum 2013 adalah 
kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan 
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Mahasiswa KPL juga setuju bahwa yang 
dimaksud komponen dalam Kurikulum 2013 adalah komponen tujuan, komponen isi, komponen 
metode dan  komponen evaluasi Kurikulum 2013. Komponen tujuan berhubungan dengan arah 
atau hasil yang diharapkan. Komponen isi merupakan komponen yang berhubungan dengan 
pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek 
baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan 
pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan.  Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti 
kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu 
dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan.   
Kesiapan Mahasiswa KPL  terhadap Implementasi Kurikulum 2013 

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum Mahasiswa KPL Administrasi 
Perkantoran sudah siap terhadap implementasi Kurikulum 2013. Hasil penelitian ini juga 
membuktikan bahwa Mahasiswa KPL sudah mempersiapakan RPP yang sesuai dengan Kurikulum 
2013. Mahasiswa KPL hanya mempersiapkan RPP karena dalam Kurikulum 2013 silabus sudah 
disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas, Mahasiswa KPL juga 
telah membuat Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  RPP merupakan  gambaran prosedur 
dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. 
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Adapun komponen dalam RPP adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian 
kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber 
belajar,  langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan yang terakhir penilaian. 
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti fakor pendukung yang ditemui 
dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah rasa semangat sekolah untuk melaksanakan 
Kurikulum 2013 karena memiliki banyak nilai positif. Mahasiswa KPL telah mengikuti 
pembelajaran di kampus mengenai Kurikulum 2013 sehingga Mahasiswa KPL memahami hakekat 
Kurikulum 2013.  Dalam Kurikulum 2013 terdapat tiga penilaian aspek yaitu aspek kognitif, afektif 
dan psikomotorik. Selain itu fasilitas sekolah juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran. 
Hal ini menunjukan bahwa implementasi Kurikulum 2013 di Kota Malang di dukung oleh berbagai 
pihak. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang diberikan kepala sekolah melalui seminar yang 
diadakan di sekolah dan diadakannya pembimbingan cara pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan pendekatan scientific. 

Faktor penghambat yang ditemui oleh Mahasiswa KPL Administrasi Perkantoran dalam 
mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah adalah kurangnya penguasaan IT dari sebagian 
Mahasiswa KPL. Adanya kesulitan Mahasiswa KPL dalam menggunakan IT sebagai faktor 
penunjang dalam implementasi Kurikulum 2013. Proses penilaian yang sangat rumit juga menjadi 
faktor penghambat dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Mahasiswa KPL mengalami 
kesulitan dalam proses penilaian karena cara penilaian yang sesuai Kurikulum 2013 berbeda 
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jika dahulu penilaian hanya berdasarkan hasil 
ulangan, penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013 adalah penilain melalui proses belajar.  

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Mahasiswa KPL sering melakukan tukar pendapat dan 
informasi untuk membahas proses penilaian yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Dengan 
melakukan tukarpendapat, Mahasiswa KPL bisa memahami bagaimana proses penilaian sesuai 
dengan Kurikulum 2013. Seminar Kurikulum 2013 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota 
Malang belum ada yang membahas khusus tentang Kurikulum 2013. Selain itu, faktor penghambat 
dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah adanya perubahan kebiasaan, yaitu kebiasaan dalam 
menggunakan kurikulum, kebiasaan dalam menggunakan strategi lama dan kebiasaan dalam proses 
penilaian. Sebelum menggunakan Kurikulum 2013, terlebih dahulu sekolah menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Walaupun Kurikulum 2013 merupakan pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, namun sekolah juga harus beradaptasi terlebih dahulu 
dengan Kurikulum 2013. Selain itu, jika dalam kurikulum sebelumnya strategi belajar berpusat 
pada Mahasiswa KPL, dalam Kurikulum 2013 strategi pembelajaran berpusat kepada siswa. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Kurikulum 2013, 
pemahaman Mahasiswa KPL mengenai Kurikulum 2013, kesiapan Mahasiswa KPL dalam 
mengimplementasikan Kurikulum 2013 sudah baik. hal ini dibuktikan adanya  mahasiswa KPL 
membahas Kurikulum 2013 dan tersusunya RPP yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Faktor 
pendukung dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah semangat yang tinggi dari sekolah untuk 
menjalankan Kurikulum 2013, fasilitas sarana dan prasaran yang menunjang dalam proses kegiatan 
belajar mengajar dan seminar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah 
mengenai Kurikulum 2013.  

Faktor penghambat dalam impelementasi Kurikulum 2013 adalah perubahan kebiasaan yang 
harus dijalankan oleh sekolah untuk menjalankan Kurikulum 2013 dan proses penilaian Kurikulum 
2013 yang sangat rumit. Hal ini membutuhkan koordinasi atau kerjasama dengan berbagai pihak 
agar dapat dicarikan solusi yang baik. 
Saran 

Saran dari penelitian ini diajukan instansi dan pihak terkait. Saran pertama kepada Dosen 
pengampu matakuliah pendidikan untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan pembuatan RPP dan 
pelatihan tentang sistem penilaian yang sesuai dengan Kurikulum 2013 khusus untuk mahasiswa 
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KPL. Saran kedua kepada Kepala sekolah untuk selalu memberikan semangat, motivasi kepada 
Mahasiswa KPL dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran yang menunjang kegiatan 
pembelajaran. Selain itu Guru pamong harus lebih aktif membimbing Mahasiswa KPL untuk 
belajar Kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah dan lebih memperhatikan keadaan Mahasiswa 
KPL di lapangan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Mahasiswa KPL dalam 
mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan memberikan solusi untuk masalah yang sedang 
dihadapi. Saran ketiga bagi Mahasiswa KPL agar lebih meningkatkan kompetensi diri dan terus 
belajar memahami Kurikulum 2013. Bagi peneliti lain dapat menjadi referensi untuk mengadakan 
penelitian berikutnya. Untuk menciptakan penelitian yang berkesinambungan dari penelitian ini 
guna mencari solusi terbaik untuk kelangsungan pendidikan yang lebih baik. 
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Abstract: The advancement of Information and Communication Technology (ICT) has been implemented in 
learning process, particularly in university. There are several studies shows that e-learning leads to:  a) an 
improvement in study motivation; b) the development of independent learning; c) an environment of 
information technology for students. As for students as teachers going to be, e-learning might improve 
learning quality and might be example of learning via blended learning at schools. This research has the aim 
of observing the effectiveness of learning via e-learning for  students in S1 Accounting Education (S1 
Pendidikan Akuntansi) who are engaging in course Fundamental of Accounting 1 (Pengantar Akuntansi 1). 
The result of this study shows that the effectiveness of learning process through e-learning depends on 
students capability in ICT. The test result shows that students: a) have higher motivation in learning; b) be 
independent learner; c) have better communication skill; d) obtain better result in accounting materials. The 
analysis of this research also implies on situation that the successful e-learning has been determined by:          
1) the clarity of instruction; 2) students’ good preparation in online class; 3) the organization of course 
material; 4) model and discussion materials; 5) the organization of contents and session; 6) communication 
model; 7) students’ motivation; 8) the flexibility of e-learning software.  

 
Keywords: e-learning; learning process; blended learning 
 
 
Berbagai permasalahan pendidikan telah menarik perhatian semua kalangan untuk mengkritisi 
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pendidikan. Pemerintah dan berbagai lembaga non 
pemerintah tidak hanya berusaha keras untuk meningkatkan implementasi berbagai kebijakan 
pendidikan, namun juga mengembangkan program-program peningkatan kualitas lulusan sekolah 
dasar dan menengah. Di antara banyak faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan, faktor guru 
menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian program pendidikan. Kualitas guru dianggap 
sebagai salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi prestasi siswa (Andersson, dkk. 
2011). 

Kualitas guru dapat dilihat dari kompetensi guru baik di bidang keilmuan maupun di bidang 
pendidikan dan pengajaran. Kompetensi-kompetensi tersebut diperoleh guru ketika mereka 
menempuh pendidikan guru dan dikuatkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan profesi. Komara 
(2012) menjelaskan bahwa agar pendidikan guru mampu menghasilkan calon guru yang berkualitas 
dan profesional maka kurikulum pendidikan profesi guru dikelompokkan dalam dua aspek, yakni 
aspek keilmuan bidang studi (disciplinary content knowledge) dan aspek 
kependidikan/pembelajaran (pedagogically content knowledge) yang harus dikuasi oleh calon guru. 

Selain penguatan kurikulum,  faktor lain yang akan sangat berpengaruh pada kualitas calon 
guru adalah model pembelajaran di kampus. Model perkuliahan untuk calon guru akuntansi 
semestinya berbeda dengan model perkuliahan untuk calon akuntan, misalnya. Model perkuliahan 
mahasiswa sarjana seharusnya berbeda dengan model perkuliahan mahasiswa diploma. Ini semua 
didasarkan pada alasan bahwa kompetensi yang ingin dicapai berbeda-beda. Bagi mahasiswa calon 
guru, model perkuliahan di kampus harus memberikan inspirasi bagi dia untuk mengajar secara 
profesional di sekolah. Reid, Petocs, & Gordon (2010) menjelaskan bahwa mahasiswa akan 
membangun pengetahuan mereka tentang bidang profesi mereka di masa depan melalui pemodelan 
perkuliahan di universitas. Oleh karena itu, perkulihan di kampus seharusnya mampu menjadi 
contoh bagi calon guru tentang bagaimana menjadi guru profesional.  
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Perkuliahan seharusnya mampu memperkuat motivasi mahasiswa merealisasikan cita-
citanya, karena motivasi ditengarahi sebagai aspek vital dalam pendidikan (Noour & Hubbard, 
2015). Okaz (2015) juga menyatakan bahwa instruktur di perguruan tinggi seharusnya berfikir 
tentang cara-cara yang  mampu membuat pembelajaran lebih interaktif dan mampu memotivasi. 
Secara khusus Reusser, at.all (2007) menyatakan bahwa teacher education programs seharusnya 
mendemostrasikan bagaimana kebutuhan program untuk memberikan/menguatkan value bagi 
kandidat guru. Sehubungan dengan hal tesebut, proses pendidikan dan pembelajaran seharusnya 
mampu memperkuat motivasi belajar guna merealisasikan minat mahasiswa menjadi calon guru.  

Sebagai salah satu lembaga yang menghasilkan calon guru Akuntansi, Prodi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi memiliki peminat calon mahasiswa sangat banyak. Dengan 6 kelas 
per semester, sementara jumlah dosen aktif  untuk prodi ini  sekitar 10 orang, maka beban dosen 
sangat banyak yang berakibat pada penurunan kualitas pembelajaran. Dosen cenderung menyajikan 
materi dan kurang memberikan model bagaimana menjelaskan materi. Karena beban dosen sangat 
banyak, kelelahan fisik dosen akan sangat mengganggu proses perkualiahan tatap muka. Untuk 
mengatasi kondisi di atas, penambahan pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan format 
e-learning diduga akan mampu menguatkan pemahaman dan ketrampilan mahasiswa.  

Di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, pemanfaatan teknologi untuk kegiatan 
pembelajaran sudah menjadi tuntutan. Pembelajaran berbasis teknologi informasi semakin banyak 
dilakukan di perguruan tinggi. Pembelajaran berbasis e-learning menjadi sebuah alternatif selain 
mampu meningkatkan motivasi belajar, membiasakan peserta didik belajar mandiri, juga 
membiasakan mahasiswa ramah terhadap teknologi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Li (2009) 
bahwa teknologi pendidikan moderen telah menawarkan pada pre-service teacher untuk 
meningkatkan literasi informasi mereka dan kesadaran serta kemampuan di bidang teknologi 
informasi. Selanjutnya, Noour & Hubbard (2015) menyatakan bahwa Blended Learning 
memberikan kesempatan bagi pebelajar dengan peluang  yang berlipat dalam mempertinggi dan 
memotivasi belajar mereka di masa mendatang dan ini dipertimbangkan sebagai model 
pembelajaran alternatif.  

Garison & Kanuka (2004) menyatakan bahwa teknologi informasi, komunikasi, dan  internet 
mengubah masyarakat dan di abad 21 dan pendidikan tinggi harusnya tidak menolaknya. Perguruan 
tinggi harus menjadi pioner untuk melaksanakan pembelajaran berbasis e-learning. Hal ini telah 
dibuktikan oleh Pavla, Hana, & Jan (2015) bahwa pembelajaran berbasis blended learning di mana 
proses pembelajaran dilakukan secara baik, adanya dukungan institusi pada guru, dan dengan biaya 
rendah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, selain juga mudah untuk direvisi, dikombinasi 
dan dimanfaatkan kembali. Hasil penelitian Li (2009) juga membuktikan bahwa penggunaan e-
learning pada pre-service teacher training course berhasil dengan baik, di mana calon guru mampu 
mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, kemampuan belajar mandiri meningkat, dan 
mereka juga berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. 

 E-learning telah digunakan secara luas di mana pembelajaran dilakukan jarak jauh (distance 
learning), semua rancangan pembelajaran, materi, tugas, eksperimen, latihan-latihan atau tutorial 
dilakukan via teknologi tanpa ada pertemuan secara tatap muka dengan guru atau siswa lainnya 
(Pavla, Hana, & Jan (2015). Dengan menggunakan teknologi informasi, materi pembelajaran yang 
inovatif dan formatnya telah diciptakan. Teknologi informasi juga memperluas waktu dan tempat 
belajar (Li, 2009). E-learning pada dasarnya tidak berhubungan dengan kecanggihan teknologi 
tetapi lebih mengarah kepada proses belajar dan mengajar. Joint SFEFC/SHEFC e-learning Group 
(2003) menyebutkan bahwa “Strategic development of e-elearning should be based on the needs 
and demands of learners and the quality of their educational experience”. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menguji efektifitas pembelajaran berbasis e-learning bagi mahasiswa Prodi 
Pendidikan Akuntansi FE-UM.  

 
METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
penelitian pengembangan dan action research. Format e-learning dikembangkan berdasarkan hasil 
analisis kebutuhan mahasiswa Akuntansi, dengan menggunakan versi Moodle dan dikemas di 
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website akuntansifeum.com. Hasil pengembangan prototipe diujicobakan terhadap mahasiswa 
Prodi S1 Pendidikan Akuntansi FE-UM yang sedang menempuh matakuliah Pengantar Akuntansi I. 
Dalam penelitian ini E-learning digunakan sebagai penunjang perkuliahan tatap muka. Uji coba 
dilakukan dalam 3 (tiga) sesi, yaitu sesi pengantar, sesi materi, dan sesi evaluasi. Data dikumpulkan 
dengan teknik observasi, wawancara dan tes. Untuk menguji efektifitas pelaksanaan pembelajaran 
e-learning dilihat dari sisi proses maupun hasil pembelajaran dan dianalisis dengan metode 
kualitataif. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

A. Hasil Analisis Kebutuhan dan Desain E-Learning 
Universitas Negeri Malang (UM) mewajibkan proses perkuliahan berlangsung secara tatap 

muka (16 kali pertemuan) sehingga pemanfaatan e-learning bersifat “pelengkap” dari pertemuan 
tatap muka. Hasil survey menunjukkan bahwa sejumlah 74% mahasiswa menyatakan pertemuan 
untuk matakuliah Pengantar Akuntansi dengan 3 sks masih sangat kurang untuk memahami 
Pengantar Akuntansi secara komprehensif. Waktu perkuliahan tatap muka juga tidak cukup untuk 
mengerjakan dan membahas latihan. Di samping itu, hanya sejumlah 10% mahasiswa aktif dalam 
diskusi (bertanya dan menjawab pertanyaan) di kelas.   

Hasil analisis kebutuhan juga menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa S1 Pendidikan 
Akuntansi memiliki kemampuan yang baik dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
Sebanyak 92% mahasiswa memiliki labtop dan 100% mahasiswa menyatakan mampu MS Word, 
Excel, dan Powerpoint.  Selain itu, 100% mahasiswa memahami, mampu mengakses, dan 
memanfaatkan internet untuk mendapatkan berbagai informasi. Kompetensi yang baik di bidang 
TIK tersebut sangat membantu mahasiswa dalam mengikuti proses belajar via e-learning. 

Berdasar kondisi tersebut, maka e-learning dikemas sebagai berikut: a) daftar bacaan sesuai 
dengan buku yang dipakai di kelas tatap muka; b) penambahan daftar bacaan seperti artikel-artikel 
(link articles) dari beberapa sumber relevan; c) video dengan berdasarkan pada buku utama di kelas 
tatap muka; d) latihan-latihan di mana mahasiswa bisa memiliki kesempatan banyak untuk berlatih 
dan melihat hasil latihan yang dilakukan; e) forum diskusi di mana mahasiswa bisa secara aktif 
bertanya dan menjawab pertanyaan/kasus.  

Untuk memudahkan proses belajar mahasiswa, isi halaman e-learning dikemas dalam 3 
konten, yaitu:  
a) Informasi Umum yang berisi tentang Read Me First dan Sesi Orientasi Kelas Online. Di dalam 

halaman Read Me First diberikan panduan tentang matakuliah Pengantar Akuntansi 1 dalam 
bentuk Silabus, Detail Staf Pengajar, Sistem Penilaian dan Pengumuman Nilai. Di samping itu, 
juga disajikan panduan mengenai cara belajar efektif berbasis e-learning, tujuan pelaksanaan 
kelas online, manfaat belajar melalui e-learning, persyaratan untuk mengikuti kelas online, serta 
jenis-jenis fasilitas yang dapat diunduh oleh mahasiswa dalam bentuk PDF, link artikel, program 
tutorial, pengumuman perkuliahan, pengumuman nilai dan forum diskusi. Sesi ini khusus untuk 
mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara online sehingga mahasiswa 
tidak menemukan kesulitan ketika harus mengikuti perkuliahan secara online. Waktu yang 
disediakan untuk orientasi ini adalah selama satu minggu. 

b) Materi Perkuliahan. Materi perkuliahan dikemas dalam format MS Word, Powerpoint, link 
artikel, dan video. Materi dalam bentuk MS Word dan Powerpoint dapat diunduh oleh 
mahasiswa secara bebas. Link materi adalah link ke referensi yang ada di ada di beberapa 
website relevan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sedangkan video pembelajaran dengan 
menggunakan software screencast O-matic yang terhubung dengan TeacherTube. 

c) Sesi Ujian (Test). Alat evaluasi pembelajaran dalam E-learning Pengantar Akuntansi 1 
menggunakan model Computer Based Assessment (CBA) dalam bentuk kuis online. Disamping 
itu, juga digunakan software Wondershare quiz creator di mana mahasiswa mengerjakan kuis 
secara online dan dapat langsung mendapatkan feedback dari sistem berupa nilai dan jawaban 
yang benar. Untuk tugas dan forum diskusi digunakan model Computer Assisted Assessmen 
(CAA), baik untukk tugas individu maupun kelompok. Tugas individu diberikan dalam bentuk 
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latihan soal sesuai dengan materi yang dipelajari. Tugas kelompok diberikan dalam bentuk 
penyelesaian kasus akuntansi yang komplek. Proses penyelesaian tugas kelompok dapat 
dilakukan melalui diskusi di forum diskusi dengan melibatkan semua anggota kelompok. Untuk 
meningkatkan keterlibatan kelompok dalam penyelesaian tugas, aktifitas diskusi kelompok tiap 
mahasiswa menjadi salah satu komponen penilaian. Semua tugas diatur untuk dikerjakan selama 
90 menit.  
 

B. Hasil Uji Coba Efektifitas Pembelajaran Berbasis E-learning 
Prototipe e-learning yang telah dikembangkan diujicobakan pada mahasiswa Prodi S1 

Pendidikan Akuntansi FE-UM yang berjumlah 43 orang mahasiswa.  E-learning digunakan 
sebagai bagian yang tidak terpisah dengan kelas tatap muka. Ada 3 sesi yang diujicobakan 
kepada mahasiswa, yakni sesi Orientasi Kelas Online, Sesi Materi Konsep Dasar Akuntansi, dan 
Sesi Materi Jurnal Penyesuaian. 
1) Sesi Orientasi Kelas Online 

Pada sesi orientasi kelas online tidak ada kendala yang berarti. Sesi ini memberikan latihan 
kepada mahasiswa untuk terlibat dalam forum diskusi serta pengumpulan tugas secara online. 
Waktu yang disediakan untuk orientasi ini adalah selama satu minggu. Pelaksanaan Orientasi Kelas 
Online terbukti efektif ditunjukkan dengan sebanyak 87% mahasiswa berhasil latihan 
mengumpulkan biodata dan melakukan pengumpulan file. Keberhasilan mahasiswa melakukan 
download form biodata, mengisinya dan mengumpulkan secara online dijadikan indikator bahwa 
mahasiswa akan mampu mengumpulkan tugas di sesi-sesi berikutnya. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa keefektifan orientasi kelas online ditunjukkan dari keberhasilan mahasiswa 
mengumpulkan tugas secara tepat waktu di sesi kelas materi di mana hanya 6% mahasiswa tidak 
melakukan pengumpulan tugas. Dari aspek forum diskusi, mahasiswa juga telah memahami cara 
terlibat dalam forum diskusi walaupun masih terdapat kesalahan teknis di mana mahasiswa 
memberikan komentar atas pertanyaan/pendapat rekan mahasiswa lainnya di ruang yang salah.  
2) Sesi Materi Kuliah 

Pada sesi materi kuliah, 100% mahasiswa mendownload materi yang disajikan bentuk MS 
Word dan MS Powerpoint. Keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi kuliah dapat dilihat 
dari aktivitas diskusi dan hasil test online. Hasil quiz online dalam Topik Konsep Dasar Akuntansi 
dan Pencatatan Akuntansi menunjukkan nilai yang tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 
65. Forum diskusi dalam dua topik ini hanya melibatkan sejumlah 14 orang (32%) mahasiswa. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan berasal dari urutan penyajian fitur/konten/materi 
dalam e-learning.  Mahasiswa langsung mengerjakan quiz dan terlibat dalam forum diskusi tanpa 
melalui proses mempelajari modul atau link articles. 

Ketika Sesi Materi Pengantar Akuntansi 1 mulai diterapkan, sejumlah 12% mahasiswa aktif 
dalam proses diskusi selama 3 minggu pelaksanaan e-learning. Jumlah tersebut meningkat menjadi 
46% pada minggu ke 4 sampai ke 6. Setelah minggu ke 6, jumlah mahasiswa yang aktif dalam 
proses diskusi naik menjadi 64%. Berdasarkan kondisi tersebut, e-learning telah menciptakan 
atmosfir belajar melalui proses diskusi yang meliputi pertukaran ide/pendapat, pertukaran 
informasi dan pertukaran pengetahuan. Kondisi tersebut disebabkan karena sistem e-learning yang 
efektif, artinya dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik dan mampu membuat mahasiswa 
memiliki sikap belajar yang lebih baik, motivasi yang lebih tinggi untuk belajar.  

Pada sesi materi Jurnal Penyesuaian, latihan/quiz baru dapat diakses oleh mahasiswa setelah 
forum diskusi dilaksanakan. Proses belajar ini terbukti efektif di mana hasil nilai quiz di topik 
ketiga naik menjadi nilai rata-rata 74. Nilai tidak bisa maksimal di atas 75 karena pada dasarnya 
materi Jurnal Penyesuaian merupakan materi yang tergolong sulit di pertemuan tatap muka. Namun 
dengan penyelenggaraan perkuliahan secara blended learning ini, nilai rata-rata sebesar 74 
tergolong baik dan nilai naik menjadi 78 dengan didukung pertemuan tatap muka. Hasil wawancara 
dengan mahasiswa menunjukkan bahwa mereka lebih suka dan lebih berani berdiskusi di e-
learning dari pada di kelas tatap muka. Beberapa mahasiswa yang belum aktif dalam forum diskusi 
disebabkan karena; (1) takut jawaban/pendapat yang diberikan salah; (2) tidak mampu menjelaskan 
ide secara tertulis/lisan; (3) belum memahami materi dengan baik.  
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Pembahasan 
Berdasarkan hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan ketrampilan 

mahasiswa dalam memanfaatkan TIK sangat mempengaruhi efektifitas pembelajaran berbasis e-
learning. Selain kemampuan TIK mahasiswa, faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran 
berbasis e-learning adalah: 1) kejelasan instruksi; 2) pengorganisasian konten dan sesi; 3) model 
komunikasi; 4) Motivasi Belajar Peserta Didik; dan 5) Fleksibilitas software e-learning 

1) Kejelasan Instruksi 
Mengingat dalam e-learning mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri, maka di dalam 

halaman e-learning harus disediakan instruksi-instruksi yang dapat dikemas dalam sesi  “Read Me 
First” dan Orientasi Kelas Online. Instruksi-instruksi tersebut sebaiknya disajikan dalam halaman 
utama e-learning, yang memuat tentang mata diklat, petunjuk aktivitas diklat, forum berita dan 
detail staf pengajar. Halaman utama ini memberikan panduan kepada peserta diklat tentang 
karakteristik diklat, mekanisme sajian dan pelatihan sampai dengan cara evaluasi. Selain itu perlu 
disajikan informasi secara jelas tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta e-learning 
melalui menu Persyaratan Mengikuti Kelas Online yang dapat diakses peserta selama kelas 
berlangsung. Persyaratan kelas menjelaskan waktu perkuliahan, ekspektasi forum diskusi online, 
ekspektasi adanya diskusi dan asesmen (EdTech Leaders Online, 2012).  

Di samping kejelasan instruksi, penyajian materi atau urutan tugas harus bertahap dan jelas.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andayani, dkk (2014) menunjukkan bahwa ketidakefektifan 
proses belajar melalui e-learning karena peserta mengerjakan quiz atau terlibat dalam proses 
diskusi terlebih dahulu tanpa mempelajari materi yang telah disediakan di dalam e-learning. Oleh 
karena itu, agar mahasiswa belajar sesuai urutan belajar seperti yang diinginkan dosen, maka 
konten dalam e-learning perlu diaktifkan dan dinonaktifkan tergantung dari tujuan perkuliahan.  

Kejelasan instruksi secara tidak langsung telah membangun proses “cara belajar”. Chao, dkk 
(2006:34) menyatakan bahwa peserta didik tidak hanya berhubungan dengan fasilitas belajar tetapi 
juga cara belajarnya. Schramm, 1977 (dalam Allay, 2004: 15) menambahkan bahwa pembelajaran 
lebih banyak ditentukan oleh konten dan strategi pembelajaran yang tersaji dalam materi 
pembelajaran dibandingkan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan instruksi. Oleh sebab 
itu, sajian konten dalam e-learning harus disajikan secara bertahap dimana proses akses tergantung 
pada urutan langkah pembelajaran.  

 
Gambar 1:  Proses Belajar dalam e-learning (Andayani dkk, 2014) 

 
Kejelasan instruksi menyebabkan mahasiswa memiliki persiapan yang baik untuk 

menempuh perkuliahan online. Perkuliahan online menuntut kemampuan mahasiswa untuk 
menjadi independent learner. Sebagian besar mahasiswa telah memahami dengan baik persyaratan 
perkuliahan online sehingga membuat proses belajar online menjadi efektif. Salah satunya 
disebabkan karena adanya kegiatan atau pertemuan untuk orientasi kelas online sebelum 
pembelajaran melalui e-learning diterapkan. Hasil survey yang dilakukan oleh Li (2009) 
menunjukkan bahwa ketika mahasiswa mempelajari materi secara mandiri, mereka masih banyak 
memerlukan dukungan dari instruktur (dosen), sehingga akan lebih baik jika sebelum sesi topik 
dimulai mereka diajarkan bagaimana mengikuti pembelajaran. Selain kesiapan sebagai pebelajar 
mandiri, peserta didik juga harus mempunyai kemampuan TIK yang baik. 
2) Pengorganisasian Konten dan Sesi 

Sebagaimana pembelajaran konvensional, efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan 
TIK tergantung dari peran model instruksional yang dikembangkan, mengingat lingkungan 
pembelajaran berbasis teknologi, infrastruktur internet bukan satu-satunya penentu keberhasilan 
proses pembelajaran (Allay, 2004 dan Lawanto, 2000:47). Schramm, 1977 (dalam Allay, 2004: 15) 
menjelaskan bahwa pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh konten dan strategi instruksional 
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yang tersaji dalam materi pembelajaran dibandingkan teknologi yang digunakan untuk 
menyampaikan instruksi.  Joint SFEFC/SHEFC e-learning Group (2003) juga menyebutkan bahwa 
e-learning tidak hanya berhubungan dengan kecanggihan teknologi namun lebih mengarah pada 
proses belajar dan mengajar. 

Konten sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran, merupakan 
komponen material dalam pelaksanaan e-learning karena konten berperan penting sebagai media 
inti dalam kegiatan pembelajaran antara tutor dan peserta didik.  Oleh sebab itu, konten yang baik, 
adalah konten yang mampu menggabungkan pengetahuan explicit dan tacid serta menyampaikan 
ke peserta didik sebaik pembelajaran konvensional (Mubarik, 2012:1). Sejalan dengan Mubarik 
(2012), hasil survey yang dilakukan oleh asosiasi pengajar pendidikan tinggi di Amerika terhadap 
200 praktisi menyimpulkan bahwa mempersiapkan konten yang akan disampaikan sebagai materi 
pada pembelajaran jarak jauh, membutuhkan waktu, perbaikan dan kerja yang lebih lama, dengan 
tujuan agar diperoleh pemahaman yang sama antara instruktur dan peserta didik (American 
Federation of Teachers/AFL, 2000:18). 

Secara lebih detail, konten harus dibagi ke dalam rangkaian sesi, unit-unit atau pelajaran 
dengan topic yang mengalir sesuai dengan urutan yang logis (EdTech Leaders Online, 2012).  E-
learning Pengantar Akuntansi 1 dibagi menjadi sesi Orientasi Kelas Online, Konsep Dasar 
Akuntansi, Proses Pencatatan Akuntansi, Jurnal Penyesuaian, Penyelesaian Siklus Akuntansi, 
Akuntansi Perusahaan Dagang. Urutan sesi tersebut sudah sesuai dengan siklus akuntansi yang 
harus dipahami oleh mahasiswa. EdTech Leaders Online (2012) juga menyebutkan bahwa setiap 
sesi memiliki sebuah unit yang dirancang dengan baik dari muatan konten yang memiliki 
konsistensi elemen rancangan dari sesi satu ke sesi lainnya. Setiap sesi dalam e-learning Pengantar 
Akuntansi 1 secara konsisten memiliki: a) gambaran umum sesi; b) daftar bacaan; c) forum diskusi; 
d) diskusi. 

Untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 
dengan menyajikan materi dalam berbagai format. Salah satu konten dari bahan bacaan dalam e-
learning adalah Modul. Modul sering digunakan dalam perkuliahan tatap muka namun karakteristik 
modul dalam e-learning harus berbeda dari modul di perkuliahan tatap muka. Modul harus mampu 
“menggantikan” dosen ketika mahasiswa belajar dalam e-learning sehingga atmosfir perkuliahan 
tatap muka dapat dirasakan mahasiswa ketika belajar via e-learning. Oleh sebab itu, bahasa dalam 
modul harus komunikatif (tidak menggunakan bahasa textbook). Articulate Global (2014) 
menyebutkan bahwa gaya tulisan harus seperti percakapan dua orang atau lebih sehingga 
penggunaan bahasa harus menarik, relevan, personal karena gaya bahasa ini dapat membawa 
mahasiswa ke suasana kelas  yang membuat mereka termotivasi untuk membaca dan terus 
membaca. Articulate Global (2014) juga menambahkan bahwa tulisan harus dibuat secara ringkas 
karena membaca di layar komputer dapat membuat mata letih sehingga tulisan harus dibuat ringkas 
dan membantu mahasiswa untuk tetap focus pada bacaan. 

Forum diskusi juga memiliki peran penting dalam perkuliahan online.  Pertanyaan diskusi 
biasanya dibatasi satu pertanyaan per sesi yang memungkinkan mahasiswa memiliki satu referensi 
bersama untuk menciptakan dialog yang bermakna. Kriteria pertanyaan dalam diskusi yang tepat 
adalah: 1) berhubungan dengan program atau tujuan sesi; 2) bersifat terbuka dan memberikan 
kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir yang berbeda; 3) menawarkan kesempatan untuk 
merefleksikan bacaan, sumber belajar dan kegiatan; 4) mencakup berbagai macam format 
pertanyaan seperti studi kasus, scenario dan debat (EdTech Leaders Online, 2012). Dalam 
penelitian ini topik diskusi ditentukan oleh dosen dan dibuat bebas oleh mahasiswa dalam Forum 
Diskusi “mengenai materi ini” di mana mahasiswa dapat mengajukan pendapat atau pertanyaan 
secara bebas tentang materi tersebut. 
3) Model Komunikasi 

Pembelajaran kolaboratif melibatkan diskusi dan pertukaran pengetahuan dari mahasiswa 
ke mahasiswa, dari dosen ke mahasiswa dan dari mahasiswa ke dosen. Diskusi online terdiri dari 
model synchronous dan asynchronous yang harus didesain untuk memfasilitasi komunikasi antara 
pebelajar. FAO (2011) menjelaskan bahwa synchronous  membutuhkan komunikasi antara dua 
orang atau lebih pada waktu yang bersamaan. Salah satu media untuk jenis komunikasi ini adalah 
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konferensi audio/video. E-learning Pengantar Akuntansi 1 ini tidak menggunakan model 
synchronous karena terkendala fasilitas untuk melakukan konferensi audio/video di mana setiap 
mahasiswa belum memiliki fasilitas tersebut. Di samping itu, model synchronous tidak sesuai 
untuk diterapkan di perkuliahan Pengantar Akuntansi 1 karena proses belajar mahasiswa 
seharusnya fleksibel dimana mahasiswa bisa belajar di waktu dan tempat yang berbeda. Penerapan 
model synchronous juga tidak diperlukan karena perkuliahan Pengantar Akuntansi 1 melalui 
blended learning yang berarti mahasiswa masih dapat mendapatkan pertemuan tatap muka dengan 
intensitas pertemuan yang cukup (16 pertemuan).  

Berdasarkan kondisi tersebut, model asynchronous lebih tepat digunakan dalam e-learning 
Pengantar Akuntansi 1 dengan memanfaatkan forum diskusi, chat, dan email. Asynchronous e-
learning umumnya difasilitasi oleh media seperti email, papan diskusi yang mendukung hubungan 
kerja antara peserta didik dengan guru ketika partisipan tidak dapat online pada waktu yang sama 
(Hrastinski, 2008). Prototype e-learning Pengantar Akuntansi 1 menggunakan fitur chat dan forum 
diskusi untuk menerapkan model asynchronous. Beberapa sesi dalam forum diskusi menggunakan 
pendekatan cooperative learning di mana mahasiswa mempelajari materi secara berkelompok, 
sehingga kesulitan mengikuti perkuliahan online ini  menjadi mudah diselesaikan. 

Fasilitas yang disediakan dalam e-learning dalam model  asynchronous tidak akan efektif 
jika tidak didukung dengan model komunikasi yang efektif. Burns (2007) menyebutkan bahwa 
komunikasi merupakan elemen penting dalam pembelajaran online karena komunikasi dalam e-
learning masih berbasis teks sehingga proses diskusi dalam e-learning sangat tergantung pada 
keahlian berbahasa dalam bentuk penulisan. Mahasiswa tidak mengetahui cara memberikan 
tanggapan/komentar dalam forum diskusi. Oleh sebab itu, terdapat orientasi pertemuan tatap muka 
sebelum kelas berbasis e-learning dilaksanakan. Salah satu agenda dalam orientasi tersebut 
memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan bahasa yang baik dalam diskusi 
sehingga kesalahan penggunaan tata bahasa tidak akan menjadi penghambat komunikasi online. 
4) Motivasi Belajar Peserta Didik 

 Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan online sangat ditentukan oleh motivasi mahasiswa 
dalam mengikuti perkuliahan online. Motivasi dalam lingkungan pendidikan berhubungan dengan 
upaya mahasiswa untuk memberikan banyak usaha untuk terlibat dalam aktivitas belajar  (Wu & 
Hwang, 2010: 315). Sade, dkk (2007) dalam  (Wu & Hwang, 2010:315) menyebutkan bahwa 
ketika motivasi mahasiswa naik maka mahasiswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam kelas 
online.  Sehubungan dengan Social Learning Theory, mahasiswa akan meniru perilaku belajar 
mahasiswa lain. Semakin banyak mahasiswa yang terlibat aktif  dalam aktivitas diskusi online 
maka semakin banyak juga mahasiswa lainnya yang terdorong untuk ikut terlibat aktif (Wu & 
Hwang, 2010:315).  

Social-technical system theory menjelaskan bahwa sistem teknis dan aspek sosial 
mempengaruhi keefektifan e-learning (Wu & Hwang, 2010:318). Dalam penelitian ini, penggunaan 
media seperti video, modul, powerpoint berhubungan dengan sistem teknis sedangkan motivasi 
mahasiswa dan iklim pembelajaran merupakan bagian dari sistem sosial. Faktor-faktor tersebut 
secara langsung mempengaruhi kinerja mahasiswa ketika menerima pembelajaran secara blended-
learning. E-learning matakuliah Pengantar Akuntansi 1 memiliki keanekaragaman media yang 
memudahkan mahasiswa untuk mempelajari materi. Hal ini sesuai dengan Media Richness Theory 
yang dikemukakan oleh Daft dan Lengel (1984) dalam Wu & Hwang (2010:318). dalam  bahwa 
dalam e-learning perlu adanya keanekaragaman media untuk memotivasi peserta.  

Motivasi instrinsik salah satunya ditunjukkan pada proses diskusi di mana mahasiswa 
memberikan komentar/ide/jawaban atas isu/pertanyaan/komentar yang diberikan oleh mahasiswa 
lainnya. Twigg (2003) dalam Goldsworthy dan Rankine (2009:343) menyebutkan bahwa 
mahasiswa memperoleh bantuan tidak hanya dari dosen melainkan dari rekan sesama mahasiswa. 
Kondisi ini membantu mahasiswa merasakan bagian dari komunitas belajar yang merupakan 
motivasi tersendiri bagi mahasiswa yang bersangkutan karena kondisi itu penting untuk memenuhi 
eksistensi diri, untuk belajar dan kepuasan.  

Motivasi ekstrinsik yang dimiliki oleh mahasiswa berasal dari: a) nilai yang diberikan oleh 
dosen dalam bentuk umpan balik asesmen; b) pujian/jawaban ketika berdiskusi online; c) dorongan 
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dari dosen kepada mahasiswa agar aktif terlibat dalam bertanya atau menjawab. Bryan dkk 
(2005:260)  menambahkan, bahwa jenis motivasi ekstrinsik disebabkan oleh empati yang diberikan  
antara dosen dan mahasiswa dapat memberikan kenyamanan belajar. Bryant dkk (20015: 260) juga 
menambahkan bahwa ketika mahasiswa yakin bahwa dosen memiliki perhatian terhadap proses 
belajar mahasiswa, maka motivasi mahasiswa dapat meningkat. Peningkatan motivasi mahasiswa 
dapat meningkatkan kinerja mahasiswa.  

Hasil angket menunjukkan sebanyak 95% mahasiswa menyatakan sangat senang 
mendengarkan opini dari orang lain yang memiliki latar belakang berbeda dan sangat membantu 
dalam memahami suatu topik. Hal ini sesuai dengan pendapat Li (2009:135) yang menyatakan 
bahwa motivasi mahasiswa meningkat ketika terlibat dalam diskusi online. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Andayani, dkk (2014) menyebutkan bahwa forum diskusi menjadi media bagi guru 
sebagai peserta e-learning untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi akuntansi karena 
sebagian besar guru belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai standar akuntansi 
terbaru.  
5) Fleksibilitas Software E-Learning 

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran e-learning adalah jika format e-learning 
yang kita gunakan memberikan dukungan kepada peserta didik untuk mengintegrasikan e-learning 
(dalam penelitian ini menggunakan Moodle) dengan software dan (atau) link artikel di luar 
program (Goldsworthie & Rankine, 2009:340). E-learning Pengantar Akuntansi 1 menggunakan 
links to student support material (bukan text-matching software). Text-matching software terkait 
dengan dukungan software untuk menilai apakah tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik 
tersebut bebas dari plagiarisme (Goldsworthie & Rankine, 2009:340). Text-matching software tidak 
digunakan sebagai indikator penilaian kualitas prototype model ini karena hasil penugasan peserta 
didik hanya dapat diakses oleh dosen dan unsur plagiarisme atau tidak ditentukan oleh dosen 
sebagai pengajar (Andayani, dkk, 2014). E-learning Pengantar Akuntansi 1 menggunakan link to 
student support material yang terdiri dari link ke referensi, link ke petunjuk aktivitas asesmen dan 
link video. Sedangkan links to students support materials (eksternal) yang digunakan dalam e-
learning Pengantar Akuntansi 2 adalah link materi atau artikel ke beberapa website yang relevan 
serta video pembelajaran dengan menggunakan software screencast O-matic yang terhubung 
dengan TeacherTube.  

Bahan bacaan dalam e-learning Pengantar Akuntansi 1 yang bersumber dari beberapa web 
juga dipersyaratkan oleh National Education Association. Model e-learning ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa. Links to studens support material baik internal 
dan eksternal memudahkan mahasiswa  untuk memperoleh informasi-informasi penting 
sehubungan dengan materi diklat. Upaya untuk memperoleh sumber bacaan tersebut didesain 
sedemikian rupa sehingga mudah untuk diakses oleh peserta diklat. dan eksternal.  

Survey yang dilakukan oleh Goldsworthie & Rankine (2009:343-344) menunjukkan bahwa 
learner supports mendorong pebelajar untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Twigg (2003:30) 
menyebutkan bahwa mahasiswa memperoleh bantuan sehubungan dengan materi dari berbagai 
sumber (tidak hanya berasal dari instruktur). Mahasiswa dapat memperoleh informasi dari 
rekannya dan juga dapat mengembangkan keilmuan dengan secara kritis mencari informasi-
informasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap materi. Dalam e-learning, mahasiswa dapat 
melakukan diskusi dengan pebelajar lainnya melalui dimana mereka saling berbagi informasi 
mengenai referensi yang disediakan. Twigg (2003:30) juga menjelaskan bahwa proses belajar 
seperti ini memberikan kontribusi secara psikologis kepada mahasiswa dimana mahasiswa 
merasakan sebagai bagian dari learning community yang hal ini penting bagi mahasiswa dalam hal 
menunjukkan eksistensi mereka, kepuasan belajar serta proses belajar.   

Kondisi diatas sesuai dengan social cognitive theory dimana mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk mengaplikasikan self regulation. Self regulation menunjukkan bahwa mahasiswa 
dapat mengembangkan upaya-upaya untuk mencapai tujuan  dan memiliki motivasi untuk 
mencapai tujuan-tujuan tersebut (Bryant et.al., 2005: 260-261). E-learning dengan explicit learner 
support memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk akses sumber-sumber belajar yang telah 
disediakan. Ketika mahasiswa memperoleh link daftar bacaan, mahasiswa akan mempelajari daftar 
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bacaan dan berusaha mengembangkan informasi dengan cara mencari informasi lain yang relevan 
melalui artikel, diskusi dengan pebelajar lain serta instruktur. 

Manfaat pengalaman belajar juga didukung oleh Chao, Saj & Tessier (2006:34) yang 
menyatakan bahwa mahasiswa tidak hanya berhubungan dengan fasilitas belajar tetapi juga cara 
belajar dan keterlibatan dalam learning community. Hal tersebut menciptakan pengalaman belajar 
yang positif.  Chao, Saj & Tessier (2006:34) juga menyebutkan bahwa salah satu indikator kualitas 
pembelajaran online adalah adanya dukungan sumber bacaan yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Link sumber bacaan internal dan eksternal harus didesain secara tepat serta link 
sumber eksternal harus dapat dibuka di new window. 

Prototype e-learning Pengantar Akuntansi 1 memiliki links to students support materials 
(eksternal) yang menyediakan link artikel ke beberapa website terpercaya. Mahasiswa dapat 
memilih judul artikel yang disediakan untuk setiap sesi di mana selanjutnya mahasiswa akan 
diarahkan ke website yang menyediakan artikel tersebut. Link material juga berhubungan dengan 
video yang dihubungkan dengan TeacherTube. Pemilihan artikel dan video berdasarkan relevansi 
dengan materi, keakuratan konten artikel atau video, kekinian artikel atau video serta reliabilitas 
sumber website yang menyediakan artikel. Menurut Pape & Wicks (2009:16), instruktur 
(pengembang e-learning) harus bisa mereview bahan bacaan yang diambil dari beberapa web 
sehingga bahan bacaan tersebut sesuai dengan tujuan kelas. Disamping bahan bacaan, prototype e-
learning juga memiliki link ke software lain yaitu Quiz Creator sebagai salah satu learner support.  

Goldsworthie & Rankine (2009:340) juga menyebutkan bahwa links to student support 
material (internal) harus memenuhi kriteria link yang terhubung ke sumber bacaaan (referensi), 
link ke petunjuk aktivitas asesmen dan link ke informasi lain yang relevan dengan tujuan kelas. 
Prototype e-learning Pengantar Akuntansi 1  menyediakan daftar bacaan yang berhubungan dengan 
tujuan setiap sesi. Daftar Bacaan menyediakan support material secara internal berupa modul dan 
powerpoint (dalam bentuk PDF). Mahasiswa dapat menemukan sumber bacaan tersebut dengan 
cara klik Daftar Bacaan di laman utama dan peserta didik dapat memilih referensi yang sudah 
disediakan.   

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil uji coba model e-learning dan hasil analisis data kualitatif dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik di bidang TIK menjadi faktor penentu keberhasilan 
pembelajaran berbasis e-learning. Mengingat dalam e-learning mahasiswa harus menjadi 
independent learner maka instruksi pembelajaran harus dikemas secara menarik dan jelas. Kesiapan 
mahasiswa untuk belajar mandiri dan kemampuan di bidang TIK juga menentukan keberhasilan 
pembelajaran berbasis e-learning. Faktor lain yang menentukan keberhasilan pembelajaran berbasis 
e-learning adalah sajian materi, bahan dan model diskusi, dan model komunikasi yang dipilih harus 
menarik mahasiswa untuk terlibat dalam e-learning. Namun, dari semua hal di atas, motivasi 
mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran harus tinggi. Untuk itu maka semua desain, 
format, dan proses pembelajaran harus mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terlibat 
dalam e-learning. 
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Abstract: The first economic policy of Jokowi-JK is a signal in making investment decisions for investors in 
the capital market. This research investigates the market reaction towards the first economic policy of 
Jokowi-JK in Indonesia Stock Exchange in 2015. There are 98 companies sampled to conduct an event study. 
Abnormal return and trading volume activity are used as indicator of market reaction. This research uses 11 
days of windows period. The result shows that Indonesian capital market gives the reaction toward the first 
economic policy Jokowi-JK. It indicates that the first economic policy of Jokowi-JK has information content 
reflected in abnormal return and trading volume activity. 

Keywords: economic policy, market-adjusted model, signaling theory, event study abnormal return, trading 
volume activity. 

 
 
Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini 
dikarenakan pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang memerlukan 
dana untuk mendapatkan modal tambahan dari perusahaan lain ataupun individu dengan cara 
menerbitkan sahamnya. Pasar modal merupakan tempat mempertemukan antara pihak yang 
kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Tandelilin, 2010). Investor sebagai pihak yang 
memiliki kelebihan dana akan membeli sekuritas (saham) yang diterbitkan perusahaan dengan 
harapan memperoleh dividen dan capital gain. Dengan adanya harapan akan mendapatkan dividen 
dan capital gain di masa yang akan datang, maka investor melakukan keputusan untuk 
berinvestasi. Dalam melakukan keputusan investasi ini, investor akan dipengaruhi oleh berbagai 
informasi, salah satunya adalah berita-berita terkait dengan perusahaan ataupun berita-berita dari 
luar perusahaan yang berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Berita-berita atau informasi 
ini sering disebut dengan informasi fundamental. 

Informasi fundamental bersifat eksternal sangat sering terjadi dan berdampak sangat besar 
terhadap harga saham suatu perusahaan. Informasi ini seperti bencana alam, perekonomian global, 
pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebijakan pemerintah, dan peristiwa eksternal lainnya yang 
berdampak pada keputusan investasi. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu informasi yang 
berdampak pada keputusan investasi. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan tingkat suku bunga, 
kebijakan pajak, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian negara. Di Indonesia terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, salah satunya adalah paket kebijakan ekonomi 
yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi. Pemerintahan Jokowi-JK selama  2014-2016 telah 
mengeluarkan 12 paket kebijakan yaitu kebijakan ekonomi jilid 1–9, yang digunakan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK yang diumumkan pada tanggal 9 September 
2015 merupakan kebijakan ekonomi yang pertama dikeluarkan oleh Presiden selama masa 
kepemerintahannya. Sebelum terbitnya paket kebijakan ekonomi jilid 1, pertumbuhan ekonomi 
nasional berangsur-angsur melemah yang diperlihatkan dari nilai tukar rupiah yang mengalami 
depresiasi. Berdasarkan situs http://www.ekon.go.id (diakses pada 26 Mei 2016), pada Juli 2015 
rupiah melemah ke level Rp 13.311 per dolar AS dari sebelumnya di kisaran Rp 12.025 pada hari 
pertama pemerintahan Jokowi-JK. Angka ini bahkan terus merosot hingga hampir mencapai Rp 
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14.800 pada bulan September 2015. Sejalan dengan pergerakan rupiah, perkembangan harga saham 
juga mengalami tekanan. Pada awal November 2014 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
tercatat sebesar Rp 5.085,51 merosot menjadi Rp 4.120,5 di akhir September 2015. 

Paket kebijakan ekonomi jilid 1 bertujuan untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang 
disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan domestik dengan cara memperbaiki struktur ekonomi 
yang lebih kondusif bagi berkembangnya industri, kepastian berusaha di bidang perburuhan, 
kemudahan investasi, memangkas berbagai perizinan serta memperluas akses masyarakat untuk 
mendapatkan kredit perbankan. Berdasarkan dari sumber yang sama (http://www.ekon.go.id), 
dengan adanya kebijakan ekonomi jilid 1 yang diterbitkan pada tanggal 9 september 2015 telah 
membawa nilai rupiah kembali ke kisaran Rp 13.500 pada pertengahan bulan Oktober 2015 dan 
telah membawa persepsi positif kepada investor pasar modal, sehingga IHSG naik kembali menjadi 
Rp 4.591,91 pada 19 Oktober 2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menganalisis pergerakan pasar maupun 
perdagangan yang dipengaruhi oleh suatu peristiwa, sehingga peneliti menggunakan metode event 
study. Peristiwa dalam penelitian ini adalah pengumuman kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. 
Peneliti tidak menggunakan kebijakan ekonomi jilid 2 sampai jilid 12 dikarenakan pelaku pasar 
akan merespon pencetusan kebijakan ekonomi jilid 1, yang menurut peneliti akan langsung terlihat 
dampaknya di pasar modal. 

Peneliti menggunakan tanggal 27 Agustus 2015 sebagai t0 dikarenakan pada tanggal tersebut, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kompleks istana kepresidenan 
mengatakan bahwa Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang 
sudah harus selesai, tetapi paling tidak sebagian besar sudah keluar pada minggu depan 
(http://ekbis.sindonews.com). Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdapat dalam indeks 
kompas 100 sebagai sampel. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas 
100 memiliki likuditas yang tinggi dan kapitalisasi yang besar serta fundamental dan kinerja yang 
baik, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimanakah reaksi pasar modal Indonesia terhadap kebijakan ekonomi jilid 1 
Jokowi-JK di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 yang tercermin dalam abnormal return dan 
trading volume activity. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai 
peristiwa yang diteliti dan memberikan kontribusi pengetahuan kepada investor ataupun pihak lain 
yang membutuhkan, serta dapat memberikan manfaat bagi akademika khususnya terkait dengan 
pasar modal. 

Menurut Jogiyanto (2013), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk 
dimasukkan ke dalam aset produktif selama periode waktu tertentu. Menurut Tandelilin (2010), 
terdapat tiga alasan khusus yang mendorong dilaksanakannya kegiatan investasi, yaitu untuk 
memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi yang 
menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan dan aset yang dimiliki dan dorongan untuk menghemat 
pajak. Hal mendasar dalam mengambil keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara 
return dan risiko investasi. Hubungan antara return dan risiko berbanding lurus, sehingga jika 
seorang investor menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi maka risiko yang ditanggung 
akan semakin besar. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, pasar modal didefinisikan 
sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Tandelilin (2010), 
fungsi pasar modal adalah sebagai lembaga perantara (intermediarries) yang mempertemukan 
pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana dan mendorong 
terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka hak yang kelebihan 
dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. 

Pasar efisien adalah pasar tempat harga sekuritas sama dengan nilai investasi sepanjang 
waktu (Sharpe, 1995). Artinya, setiap sekuritas dijual pada harga yang wajar setiap waktu. Menurut 
Fama (1970), suatu pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh 
informasi yang tersedia. Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar 
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berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang 
yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat. 

Tiga macam bentuk efisiensi pasar, antara lain: (1) pasar efisien bentuk lemah (weak form), 
yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara 
penuh (fully reflect) informasi masa lalu (seperti harga dan volum perdagangan, serta peristiwa di 
masa lalu); (2) pasar efisien bentuk setengah kuat (semistrong form), yaitu pasar dikatakan efisien 
setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi historis dan 
informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan 
emiten. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang berasal dari emiten yang hanya 
memengaruhi harga saham dari emiten tersebut, informasi yang memengaruhi harga saham 
beberapa sekuritas; dan (3) pasar efisien bentuk kuat (strong form), yaitu pasar dikatakan dalam 
bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia 
termasuk informasi yang privat. 

Pasar modal terkadang terlihat efisien, namun pada kenyataannya terbukti bahwa 
ketidakteraturan terjadi di pasar modal. Ketidakteraturan tersebut dikenal dengan istilah anomali. 
Informasi yang tersedia banyak digunakan di pasar dalam menilai sekuritas dan banyak investor 
telah menggunakan strategi tersebut untuk tidak menghasilkan abnormal return, tetapi pada 
kenyataannya justru menghasilkan abnormal return. Hal tersebut terjadi karena informasi yang 
tidak simetris, yaitu kondisi dimana sebagian investor memiliki informasi dan investor yang lain 
tidak memilikinya. Jadi, anomali pada dasarnya adalah suatu deviasi atau penyimpangan dari 
keteraturan pasar yang telah ada (Kusuma, 2011). Dengan adanya anomali, investor dapat 
melakukan strategi perdagangan, baik pembelian maupun penjualan saham untuk memperoleh 
keuntungan. 

Scott (2012) menyatakan bahwa sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh high type 
manager yang mana tidak akan rasional jika dilakukan oleh low type manager. Teori pensinyalan 
adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor 
tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan (Brigham & Houston, 2010). Teori 
pensinyalan adalah sebuah tindakan yang diambil oleh pihak manajemen yang menjadikan 
informasi berkaitan dengan keputusan investor dalam melihat kondisi perusahaan. Jadi teori 
pensinyalan merupakan sebuah informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak pada 
keputusan investasi Investor. 

Indeks Kompas 100 adalah indeks harga saham dari 100 perusahaan go public yang 
mempunyai kapitalisasi, fundamental, dan likuiditas yang baik. Indeks Kompas 100 ini sendiri 
secara resmi diterbitkan oleh BEI bekerjasama dengan Koran Kompas pada tanggal 10 Agustus 
2007. Saham-saham yang termasuk dalam Kompas 100 diperkirakan mewakili sekitar 70-80% dari 
total Rp1.582 triliun nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI. Indeks Saham 
Kompas 100 diperbaharui setiap 6 bulan sekali dengan  Februari-Juli dan Agustus-Januari. Dengan 
demikian, diharapkan investor bisa melihat kecenderungan arah pergerakan indeks dengan 
mengamati pergerakan indeks Kompas 100. 

Adapun kriteria pemilihan saham menurut www.sahamok.com, yang pantas masuk ke dalam 
indeks Kompas 100 adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: (1) telah tercatat 
di Bursa Efek Indonesia minimal 6 bulan; (2) aktivitas transaksi di pasar regular yaitu: nilai, 
volume, dan frekuensi transaksi; (3) jumlah hari perdagangan di pasar regular; (4) kapitalisasi pasar 
pada  tertentu; (5) sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan 
faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan; dan (6) BEI memiliki tanggung jawab penuh 
dalam pelaksanaan pemilihan saham-saham yang masuk dalam daftar indeks, dimana semua 
keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun stakeholders 
lainnya. 

Harga dasar suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga pasar suatu saham. Harga dasar 
suatu saham dipergunakan di dalam perhitungan indeks harga saham. Harga saham adalah harga 
yang terbentuk di pasar jual beli saham. Kebanyakan harga saham berbeda dengan nilai saham, 
makin sedikit informasi yang bisa diperoleh untuk menghitung nilai saham, makin jauh perbedaan 
tersebut. Menurut Jogiyanto (2010), return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 
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berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang 
diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi 
dan dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi digunakan sebagai salah satu pengukur 
kinerja perusahaan. Return historis juga berguna sebagai dasar perhitungan return ekspektasi dan 
risiko. Di masa yang akan datang. Tandelilin (2010) membagi komponen return menjadi dua, yaitu 
(1) yield, merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang 
diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sebagai contoh jika investor berinvestasi pada 
obligasi, maka besarnya yield ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayarkan. Jika investor 
berinvestasi pada saham, maka besarnya yield ditunjukkan dari besarnya dividen yang diperoleh; 
dan (2) capital gain (loss), merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor yang diperoleh dari 
kelebihan harga jual (harga beli) diatas harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi di pasar 
sekunder. 

Studi peristiwa merupakan studi yang menganalisis abnormal return suatu saham yang 
mungkin terjadi pada sekitar pengumuman atau aksi korporasi. Abnormal return merupakan 
kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan 
return ekspektasian atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian return tidak 
normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. Rumus 
untuk menghitung AR adalah sebagai berikut. 
AR = Ri,t – E[Ri,t]………………………………………………………………….............(1) 
Notasi:   
Ri,t: return sesungguhnya  
E[Ri,t]: return ekspektasian  
 

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan 
selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat dihitung dengan rumus [(Pt – 
Pt-1)] / Pt-1. Sedangkan untuk return ekspektasian harus menggunakan estimasi dalam 
perhitungannya. Brown & Warner (1985) mengestimasi return ekspektasian menggunakan model 
estimasi mean-adjusted model, market model, dan market-adjusted model. Dalam penelitian ini 
menggunakan market-adjusted model dalam menghitung AR. 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa penduga yang terbaik 
untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 
menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model 
estimasi karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

Sebagai contoh, misalnya pada hari pengumuman peristiwa, return indeks pasar adalah 
sebesar 18%, dengan model disesuaikan pasar, maka return ekspektasian semua sekuritas di hari 
yang sama tersebut adalah sama dengan return indeks pasarnya, yaitu sebesar 18%. Jika return 
suatu sekuritas pada hari pengumuman peristiwa adalah 35%, maka besarnya abnormal return 
yang terjadi adalah 17% (yaitu didapatkan dari 35% - 18%).  
ARi,t = Ri,t – E(Ri,t) ……………….................……………………………………………(2)  
Notasi:  
E(Rit): expected return sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t.  
T: lamanya periode estimasi.  
ARi,t: abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 
 

Indikator selain abnormal return untuk menguji reaksi pasar adalah menggunakan aktivitas 
volume perdagangan saham selama periode peristiwa. Metode pengukuran ini menjadi pilihan 
beberapa peneliti untuk mengetahui reaksi pasar modal dan mengukur efisiensi pasar modal dimana 
harga saham seharusnya mencerminkan informasi yang relevan yang telah dipublikasikan. 

Pengamatan terhadap pola aktivitas volume perdagangan saham di sekitar periode peristiwa 
adalah dengan cara melakukan perbandingan antara rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 
(ATVA) sebelum dan setelah pengumuman kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Cara tersebut 
dapat digunakan untuk mengetahui apakah informasi memang mempunyai pengaruh terhadap 
aktivitas volume perdagangan saham atau tidak. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Beaver (1968), Verrechia (1981), Bamber (1986) 
aktivitas volume perdagangan saham merupakan the sum of investors’ actions. Pada penelitian ini, 
volume perdagangan saham diukur dengan menggunakan indikator TVA (trading volume activity) 
yang merupakan rasio relatif volume perdagangan saham pada hari tertentu terhadap jumlah saham 
perusahaan yang beredar pada saat itu. Pendekatan ini digunakan karena terjadinya aktivitas 
volume perdagangan saham adalah akibat adanya titik temu antara supply side (stock offering) dan 
demand side (stock demand). Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang terkenal dan 
banyak analis menggunakan pendekatan ini dalam analisis teknik untuk mengamati pergerakan 
volume perdagangan saham. 

 
METODE 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas 
100 pada periode Agustus 2015 – Januari 2016. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode 
purposive sampling dengan kriteria-kriteria antara lain: (1) perusahaan yang dijadikan sampel 
merupakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas 100 periode Agustus 2015 – Januari 
2016; (2) dalam periode kejadian (event period) perusahan-perusahaan yang sahamnya masuk 
dalam ketegori indeks kompas 100, tidak melakukan stock split, pengumuman dividen, merger, 
right issues. Hal ini agar abnormal return yang diteliti dapat dicerminkan sepenuhnya oleh 
peristiwa penelitian; (3) saham perusahaan merupakan perusahaan yang tidak mengalami suspend 
selama periode kejadian. Hal ini karena saham perusahaan mengalami suspend tidak memiliki 
transaksi dalam periode penelitian; dan (4) saham perusahaan merupakan saham yang tidak tidur 
atau ada transaksi selama satu tahun terakhir. Hal ini karena saham tidur tidak memiliki abnormal 
return. 
Tabel 1. Data Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 
3 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
4 ADRO Adaro Energy Tbk. 
5 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 
6 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 
7 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 
8 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 
9 ASII Astra International Tbk. 

10 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 
11 BBCA Bank Central Asia Tbk. 
12 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
13 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
14 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
15 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 
16 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 
17 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 
18 BHIT MNC Investama Tbk. 
19 BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 
20 BJTM BPD Jawa Timur Tbk. 
21 BKSL Sentul City Tbk. 
22 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
23 BMTR Global Mediacom Tbk. 
24 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
25 BWPT BW Plantation Tbk. 
26 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
27 CTRA Ciputra Development Tbk. 
28 CTRP Ciputra Property Tbk. 
29 DILD Intiland Development Tbk. 
30 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 
31 ELSA Elnusa Tbk. 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
32 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 
33 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 
34 EXCL XL Axiata Tbk. 
35 GGRM Gudang Garam Tbk. 
36 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
37 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 
38 HRUM Harum Energy Tbk. 
39 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
40 INCO Vale Indonesia Tbk. 
41 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
42 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
43 ISAT Indosat Tbk. 
44 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
45 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
46 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
47 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 
48 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
49 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 
50 LINK Link Net Tbk. 
51 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 
52 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
53 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
54 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
55 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 
56 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 
57 MDLN Modernland Realty Ltd Tbk. 
58 MEDC Medeo Energi International Tbk. 
59 META Nusantara Infrastructure Tbk. 
60 MLPL Multipolar Tbk. 
61 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
62 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
63 NIRO Nirvana Development Tbk. 
64 PBRX Pan Brothers Tbk. 
65 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
66 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 
67 PNLF Panin Financial Tbk. 
68 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 
69 PTPP PP (Persero) Tbk. 
70 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
71 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 
72 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 
73 SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk. 
74 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
75 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 
76 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
77 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 
78 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
79 SMCB Holcim Indonesia Tbk. 
80 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
81 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
82 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 
83 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 
84 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
85 SUGI Sugih Energy Tbk. 
86 TARA Sitara Propertindo Tbk. 
87 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 
88 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
89 TINS Timah (Persero) Tbk. 
90 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
91 TMPI Sigmagold Inti Perkasa Tbk. 
92 TOTL Total Bangun Persada Tbk. 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
93 UNTR United Tractors Tbk. 
94 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
95 VIVA Visi Media Asia Tbk. 
96 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
97 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
98 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 

Sumber: Data diolah, 2016. 
 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pengujian kausal komparatif 
(ex post facto). Kausal komparatif adalah penelitian untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat 
berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab 
melalui data yang terkumpul. 
Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang digunakan 
adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Data kuantitatif yang 
digunakan adalah data harga saham saat penutupan (closing price) harian, dan volume perdagangan 
saham, sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data dari situs IDX yakni www.idx.com 
dan situs www.finance.yahoo.com. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 
jendela karena penelitian ini menggunakan market-adjusted model. Periode jendela yang digunakan 
adalah sebelas hari bursa, yaitu lima hari sebelum dan lima hari setelah event date. Penggunaan 
sebelas hari dalam periode jendela untuk memperkecil terjadinya confounding effect, yaitu 
terjadinya perubahan harga saham dikarenakan faktor lain diluar persitiwa yang diamati. 
Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2006), metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan 
peneliti untuk mengumpulkan data. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik 
dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang bersumber dari benda-benda 
tertulis (Sekaran, 2006). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
menyalin data yang terdapat di finance.yahoo.com dan Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data 
untuk landasan teori berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, serta 
pencairan data di internet yang digunakan untuk menyusun landasan teori yang kompeten terkait 
dengan penelitian. 
Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain: (1) kebijakan ekonomi jilid 1 
Jokowi-JK; (2) harga saham yaitu harga penutupan perdagangan (closing price) saham perusahaan 
pada saat periode pengamatan; (3) return saham adalah selisih antara harga penutupan hari ini 
dengan harga penutupan sebelumnya, dibagi dengan harga penutupan hari sebelumnya; (4) return 
ekspektasian adalah indeks pasar pada hari yang sama dalam periode pengamatan; (5) abnormal 
Return merupakan selisih antara actual return dengan expected return. Di dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan model disesuaikan pasar (market adjusted model) untuk menghitung 
besarnya return ekspektasian yang selanjutnya digunakan untuk menghitung abnormal return; dan 
(6) volume perdagangan saham diukur dengan menggunakan indikator TVA (trading volume 
activity) yang merupakan rasio relative volume perdagangan saham pada hari tertentu terhadap 
jumlah saham perusahaan yang beredar pada periode pengamatan. 
Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam analisis data. Tahapan-tahapan yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) uji one sample t-test, digunakan untuk menguji apakah 
suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan 
rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu disini umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk 
mengukur populasi (Santoso, 2013). Uji one sample t-test dalam penelitian ini digunakan untuk 
menguji ada atau tidaknya abnormal return pada periode jendela. Hipotesis statistik one sample t-
test dalam penelitian ini yaitu H0: µ1 = 0; H1: µ1 ≠ 0, dimana µ1 adalah abnormal return saham; 
dan (2) uji paired sample t-test adalah uji yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. 
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Sampel yang berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama tetapi mengalami dua 
perlakuan dan pengukuran yang berbeda (Santoso, 2013). Uji paired sample t-test dalam penelitian 
ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan Trading Volume Activity (TVA) 
sebelum dan sesudah pengumuman dikeluarkannya kebijakan ekonomi. Hipotesis Statistik dalam 
penelitian ini yaitu H0: µ1 = µ2; H1: µ1 ≠ µ2, dimana µ1adalah rata-rata Trading Volume Activity 
(TVA) sebelum pengumuman dan µ2 adalah rata-rata Trading Volume Activity (TVA) sesudah 
pengumuman. 

 
Tahap Analisis Data 

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan software SPSS versi 20. Pada hipotesis 
pertama, yaitu hipotesis yang berhubungan dengan abnormal return, uji yang digunakan adalah one 
sample t-test. Pada hipotesis kedua, yaitu hipotesis yang berhubungan dengan trading volume 
activity, uji yang digunakan adalah paired sample t-test. Langkah-langkah pengolahan data yang 
digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis 1 dalam penelitian ini meliputi: (1) menentukan 
actual return pada periode estimasi dengan rumus Ri,t = (Pt - Pt-1 + D) / Pt-1; (2) menentukan 
expected return dengan menggunakan market adjusted model dengan rumus Ri = (IHSGt - IHSGt-1) 
/ IHSGt-1; (3) menghitung abnormal return dengan rumus ARi,t = Ri,t – Ri; (4) melakukan tabulasi 
data variabel abnormal return menggunakan software Statistical Package for Social Science 
(SPSS) versi 20.0; dan (5) melakukan uji hipotesis dengan menggunakan One Sample t-Test. Jika 
nilai signifikansi lebih besar daripada α, maka H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikansi lebih 
kecil daripada α, maka H0 ditolak. 

Sedangkan langkah-langkah pengolahan data yang digunakan untuk pengujian terhadap 
hipotesis 2 dalam penelitian ini meliputi: (1) menghitung Trading Volume Activity (TVA) dengan 
rumus TVA = volume saham diperdagangkan / volume saham saham beredar; (2) menghitung 
Average Trading Volume Activity dengan rumus ATVA = ∑TVAi / ∑i; (3) melakukan tabulasi data 
variabel Average Trading Volume Activity menggunakan software Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versi 20.0; dan (4) melakukan uji hipotesis dengan paired sample t-test apabila data 
terdistribusi normal, sedangkan apabila data tidak terdistribusi normal, digunakan uji wilcoxon 
signed rank test. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada α, maka H0 diterima, sedangkan jika 
nilai signifikansi lebih kecil daripada α, maka maka H0 ditolak. 
Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai landasan pengujian ini yaitu (1) Ha1: Terdapat 
reaksi pasar atas pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2015 yang tercermin dari abnormal return yang signifikan pada periode peristiwa; dan 
(2) Ha2: Terdapat perbedaan reaksi pasar atas pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 1 
Jokowi-JK di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 yang tercermin dari average trading volume 
activity (ATVA) yang signifikan pada periode peristiwa. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan ekonomi Jilid 1 mempunyai 
kandungan informasi yang menyebabkan pasar modal bereaksi lebih. Pada penelitian ini reaksi 
pasar modal dicerminkan oleh abnormal return di sekitar tanggal peristiwa yaitu lima hari sebelum 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai lima hari setelah 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1. Model perhitungan yang digunakan 
untuk menghitung abnormal return adalah market adjusted model. Hasil yang diharapkan peneliti 
adalah pasar bereaksi lebih ketika ada pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 
1. Reaksi pasar tersebut akan tercermin pada abnormal return dari saham perusahaan. Hipotesis 
akan diterima jika nilai abnormal return yang dihasilkan tidak sama atau berbeda dengan nol dan 
dinyatakan signifikan jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hasil perhitungan abnormal return 
dapat dilihat di tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2. Average AR Harian di Periode Peristiwa 

Sumber: Data diolah, 2016 
 
Pada tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015 (t-5 sampai t-1) rata-rata 

abnormal return bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa return yang sesungguhnya terjadi tidak 
sesuai dengan return yang diharapkan, sehingga mengindikasikan adanya berita buruk (bad news) 
dengan catatan bahwa t-2 dan t-1 tidak signifikan. Pada tanggal 27 Agustus 2015 dan 28 Agustus 
2015 (t0 sampai t+1) rata-rata abnormal return bernilai positif yang berarti bahwa return yang 
sesungguhnya terjadi lebih besar dari return yang diharapkan, sehingga mengindikasikan adanya 
berita baik (good news). Berita baik yang dimaksud adalah akan dikeluarkan kebijakan ekonomi 
jilid 1 untuk mengatasi pelemahan perekonomian Indonesia. Abnormal return yang terjadi pada t0 
dan t+1, juga didukung dengan peningkatan IHSG yang sangat tinggi pada tanggal t0 dan t+1. Pada 
tanggal 27 Agustus 2015, kenaikan IHSG mencapai 4.55% dari penutupan hari sebelumnya, 
kemudian kenaikan IHSG dilanjutkan pada tanggal 28 Agustus 2015 dan 31 Agustus 2015 (D’ONE 
Trade Pro, diakses pada 30 Mei 2016). 

Pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai 2 September 2015 (t+2 sampai t+4) rata-rata abnormal 
return bernilai negatif yang berarti bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tidak sepenuhnya 
dapat meyakinkan semua investor bahwa dengan adanya kebijakan ini perekonomian Indonesia 
akan membaik. Selain itu, apabila dikait dengan dow theory maka abnormal return negatif yang 
terjadi dikarenakan fluktuasi harga saham terjadi setiap hari, sehingga harga cenderung bergerak 
pada tren. Selain itu, sejarah harga akan berulang kembali dan pergerakan harga mencerminkan 
segala informasi (Tandelilin, 2010), sehingga abnormal return negatif yang terjadi adalah betuk 
penyesuaian harga yang sebelumnya naik sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan, bila dilihat pada 
tanggal 3 September 2015 (t+5) rata-rata abnormal return bernilai positif. Selain itu diduga pada t+5 
pasar kembali bergairah karena sebagian investor merasa cukup aman untuk berinvestasi kembali 
dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan dapat mengurangi kepanikan pasar dan 
mengkondusifkan pasar. Berikut adalah grafik untuk AAR dan CAAR: 

 
Gambar 1. Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal Return 
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Tanggal Hari T-hitung AAR CAAR sig-2tailed Keterangan 
20 Agust 2015 t-5 -7.199 -0.00626 -0.00626 0 Signifikan 
21 Agust 2015 t-4 -9.014 -0.00683 -0.01309 0 Signifikan 
24 Agust 2015 t-3 -12.173 -0.02036 -0.03344 0 Signifikan 

25 Agust 2015 t-2 1.099 -0.0107 -0.04415 0.274 Tidak Signifikan 

26 Agust 2015 t-1 -.916 -0.00525 -0.0494 0.362 Tidak Signifikan 

27 Agust 2015 t0 14.347 0.004568 -0.04483 0 Signifikan 

28 Agust 2015 t+1 2.691 0.005102 -0.03973 0.008 Signifikan 

31 Agust 2015 t+2 3.803 -0.00205 -0.04178 0 Signifikan 

1 Sept 2015 t+3 -8.784 -0.00064 -0.04242 0 Signifikan 

2 Sept 2015 t+4 -2.255 -0.00353 -0.04595 0.026 Signifikan 

3 Sept 2015 t+5 4.687 0.007598 -0.03836 0 Signifikan 
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Grafik pada gambar 1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return dan kumulatif 
rata-rata abnormal return berfluktuasi dan dari tabel penelitian hampir setiap hari selama periode 
penelitian terdapat respon yang tinggi pada peristiwa tersebut, sehingga dapat dikatakan peristiwa 
ini mempunyai impact yang besar terhadap pasar modal. Sebelum isu kebijakan ekonomi jilid 1 
diumumkan terdapat abnormal return negatif yang signifikan (t-5 sampai t-1), hal ini dikarenakan 
adanya pelemahan ekonomi Indonesia yang menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi 
dipasar modal.  

Pada saat kebijakan ini diumumkan 27 Agustus 2015 dan satu hari setelah isu muncul yaitu 
pada tanggal 28 Agustus 2015 terdapat abnormal return positif atau respon positif dari investor 
kebijakan ekonomi jilid 1 (good new), artinya kebijakan ekonomi ini direspon positif oleh investor 
untuk mengatasi pelemahan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 
Agustus 2015 sampai 2 September 2015 terdapat abnormal return negatif, hal ini diduga 
dikarenakan bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tidak sepenuhnya dapat meyakinkan 
semua investor bahwa dengan adanya kebijakan ini perekonomian Indonesia akan membaik. Selain 
itu, dow theory menyatakan bahwa fluktuasi harga saham terjadi setiap hari, sehingga harga 
bergerak pada tren dan sejarah harga akan berulang kembali (Tandelilin, 2010). Abnormal return 
positif yang sebelumnya naik sangat tinggi akan turun untuk penyesuaian. Penyesuaian ini dapat 
dilihat dari munculnya abnormal return yang bernilai positif pada 3 September 2015. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai average abnormal return yang signifikan. Hasil 
tersebut membuktikan hipotesis pertama diterima, yaitu terdapat reaksi pasar modal terhadap 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 yang signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa kandungan informasi dari pengumuman dikeluarkannya kebijakan ekonomi 
jilid 1 direspon positif oleh pelaku pasar dengan didukung oleh grafik. 

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap 
pengumuman dikeluarkannya kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK dengan menggunakan indikator 
TVA yang merupakan rasio relatif antara jumlah saham yang diperdagangkan oleh suatu 
perusahaan dengan jumlah saham yang diberedar pada periode tertentu. Pengujian hipotesis kedua 
dilakukan dengan membandingkan rata-rata TVA sebelum dan sesudah pengumuman 
dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Perbandingan rata-rata TVA pada 
sebelum dengan setelah pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK 
dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel  3. ATVA Sebelum dan Sesudah Pengumuman  
Hari ke- ATVA 

t-5 0.00143 
t-4 0.00188 
t-3 0.00205 
t-2 0.00246 
t-1 0.00190 
t+1 0.00238 
t+2 0.00206 
t+3 0.00170 
t+4 0.00192 
t+5 0.00180 

Sumber: Data diolah, 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada sebelum pengumuman dikeluarkannya paket 

kebijakan ekonomi rata-rata TVA memiliki rata-rata yang rendah. Namun setelah munculnya 
pengumuman akan dikeluarkan kebijakan ekonomi, rata-rata TVA meningkat signifikan terutama 
pada t+1 dan setelah itu, mulai menurun namun tidak begitu tinggi. Proses pengujian hipotesis 
kedua dilakukan untuk membandingkan rata-rata TVA pada sebelum pengumuman dikeluarkannya 
kebijakan ekonomi jilid 1 dan pengumuman dikeluarkannya kebijakan ekonomi jilid 1 
menggunakan paired sample t-test yang ditunjukkan pada tabel 5 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4 ATVA sebelum dan sesudah pengumuman  
Keterangan N ATVA 

Sebelum 98 0.001943 
Sesudah 98 0.001973 

Sumber: Data diolah, 2016 

 
Gambar 2. Perbandingan ATVA Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Grafik 2 di atas menunjukkan perbandingan average TVA (ATVA) pada saat sebelum dan sesudah 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Pada saat sebelum 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK rata-rata TVA yang 
dihasilkan sebesar 0,0019433 atau 0,194%, sedangkan setelah pengumuman dikeluarkannya paket 
kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK rata-rata TVA yang dihasilkan sebesar 0.0019733 atau 
0.197%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata TVA pada sesudah isu lebih besar 
dibandingkan dengan rata-rata TVA sebelum isu. Hasil tersebut menyatakan bahwa setelah 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK direspon positif oleh 
pelaku pasar sehingga mengindikasikan aktivitas perdagangan saham lebih tinggi dibandingkan 
sebelum pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Tabel 4 
menyajikan perbandingan Average Trading Volume Aactivity (ATVA) antara sebelum dan sesudah 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Terlihat jelas bahwa 
ATVA setelah pengumuman lebih besar dibandingkan dengan sebelum pengumuman. 
Tabel 5 Paired Sample Test 

Keterangan Mean Std.Dev Sig. 
Pair Sebelum dan Sesudah -0.000029942 0.001442 0.00 

Sumber: Data diolah, 2016 

Pada Tabel 5 di atas, pengujian beda rata-rata sampel berpasangan menghasilkan nilai 
signifikansi 0.00, nilai tersebut kurang dari 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata aktivitas perdagangan saham sebelum 
dan setelah pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. 

Pada hasil penelitian ini, hipotesis kedua diterima yang menyatakan bahwa terdapat 
perbedaan rata-rata aktivitas perdagangan saham yang signifikan secara statistik pada sebelum dan 
setelah pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Reaksi pasar 
yang tercermin pada aktivitas perdagangan saham dapat mendukung hasil dari reaksi pasar yang 
tercermin pada abnormal return. Artinya, pelaku pasar menganggap bahwa peristiwa pengumuman 
dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK merupakan sebuah sinyal yang direaksi 
oleh pasar saat itu juga. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Hasil penelitian memberikan temuan bahwa kedua hipotesis diterima, yaitu hipotesis 
pertama menyebutkan terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada sebelum dan 
sesudah pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK, sedangkan 
hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat perbedaan TVA yang signifikan sebelum dan sesudah 
pengumuman dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. Kedua hipotesis diterima 
mempunyai makna bahwa kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK yang diumumkan direspon pasar 
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yang tercermin melalui abnormal return yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa. Pengumuman 
kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK merupakan berita baik (good news) bagi investor yang 
dicerminkan dari hasil TVA yang meningkat setelah pengumuman kebijakan Jokowi-JK. 
Saran 

Keterbatasan penelitian ini adalah sampel yang digunakan hanya pada perusahaan yang 
terdaftar dalam indeks kompas 100. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan 
kebijakan ekonomi lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, sampel yang digunakan 
adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar hasil dari penelitian ini 
dapat tercermin sepenuhnya dari reaksi pasar modal terhadap kebijakan ekonomi jilid 1 Jokowi-JK. 
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Abstract: This phenomenology study defines and presents a student-educational advisor interaction based on 
personal judgement of accounting students in Faculty of Economics at Universitas Negeri Malang. The data 
is purposively collected from respondent by conducting interview, observation, and documentation; it is 
analyzed by using 5 steps of data analysis that are an initial step, horizonalization, cluster of meaning, 
describing the essence, and reporting. The results of this study show that 1) humanity is a prominent value in 
a student-educational advisor interaction; 2) during advising session, both students and educational advisors 
are necessary to be fenceless; and 3) a technology should not replace the role of human presence in a student-
educational advisor interaction. 
 
Keywords: educational advisory, meaning, interaction, phenomenology 
 
 
Kepenasihatan akademik ialah usaha-usaha bimbingan yang dilakukan oleh dosen PA bagi 
mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya dan usaha-usaha ini bersifat membantu 
mahasiswa dalam merencanakan program belajar, pemecahan masalah pendidikan, dan 
pengembangan potensi-potensi dirinya menuju ke arah tercapainya hasil belajar dan hasil 
pengembangan potensi yang optimal (Rosjidan, 1996: 1). Kepenasihatan akademik telah menjadi 
bagian dalam sistem pendidikan tinggi dengan keterlibatan dosen PA sebagai unsur utamanya. 
Dosen PA berperan sebagai sumber informasi, konsultan permasalahan, pemberi petunjuk dan 
saran, serta pemantau belajar mahasiswa (Susilowati, 2008). Fungsi PA yakni membantu 
mahasiswa mengembangkan program belajar, memberi informasi tentang prosedur administratif, 
membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar yang baik, serta mempromosikan 
pengembangan strategi profesional jangka panjang (Harrison, 2009). Peran tersebut dilaksanakan 
untuk memfasilitasi kebutuhan akan hakikat mahasiswa yang memerlukan bimbingan individual 
serta perlakuan yang manusiawi (Universitas Negeri Malang, 2015: 31). Oleh sebab itu, 
kepenasihatan akademik dilaksanakan secara berkelanjutan selama mahasiswa menempuh 
pendidikan di perguruan tinggi. Hal tersebut terutama untuk mewujudkan lulusan yang tidak saja 
ber-IPK tinggi, tetapi juga berbudi pekerti dan mempunyai sopan santun yang mulia (Natuna, 
2011). 

Pelaksanaan kepenasihatan akademik di perguruan tinggi diharapkan dapat membantu 
mahasiswa dalam mencapai tahap perkembangan yang optimal, baik secara akademik, psikologis, 
maupun sosial. Secara akademik dilihat dari kemampuan untuk menyesuaikan dengan materi 
perkuliahan. Secara psikologis dilihat dari tingkat kematangan, kedewasaan, dan kesehatan mental. 
Secara sosial dilihat dari kemampuan untuk berperilaku secara wajar sesuai tuntutan norma-norma 
dan aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 
yang tidak hanya dimaksudkan untuk aspek akademik, namun juga berkaitan dengan aspek 
kepribadian sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang 
berbunyi, “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar peserta 
didik dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab”. Dengan demikian, kepenasihatan akademik memiliki peran penting dalam 
proses pendidikan di perguruan tinggi. 
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Hasil penelitian Williamson (2014) menunjukkan bahwa pelaksanaan program 
kepenasihatan akademik dapat meningkatkan daya ingat, ketekunan, dan sukses mahasiswa. Hal 
tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hafiduddin dan Hasyim (2011) yang menunjukkan bahwa 
pembimbingan akademik memiliki peranan penting dalam meningkatkan hasil studi mahasiswa. 
Ada enam faktor yang secara signifikan merelasikan kepenasihatan akademik terhadap sukses 
mahasiswa, meliputi akuntabilitas PA, wewenang PA, sikap tanggung jawab mahasiswa, self 
efikasi mahasiswa, keterampilan belajar mahasiswa, dan adanya perasaan didukung (Young-Jones, 
2013). Pembimbingan akademik memiliki peran penting bagi perguruan tinggi, selain dapat 
memperkembangan pribadi mahasiswa, juga dapat memotivasi mahasiswa dalam percepatan 
penyelesaian studinya serta membantu mengatasi problema akademik dan sosial-pribadinya 
Hidayatulloh (2014). Pelaksanaan kepenasihatan akademik dipengaruhi oleh sikap dan komitmen 
dosen, kebijakan dalam surat penugasan, serta keaktifan mahasiswa (Wahyuni, 2010). 

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan salah satu perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan program layanan kepenasihatan akademik. Namun dalam pelaksanaannya, 
terutama di Jurusan Akuntansi FE UM, masih belum optimal dan baru sebatas menandatangani 
KRS pada setiap awal semester. Di sisi lain, mahasiswa cenderung kurang memanfaatkan adanya 
layanan kepenasihatan akademik. Selain itu, berdasarkan data rekapitulasi lulusan dan peserta 
yudisium Fakultas FE UM selama 4 periode terakhir, ditemukan bahwa rata-rata IPK untuk 
mahasiswa jurusan akuntansi selalu menjadi rata-rata IPK terendah jika dibandingkan dengan rata-
rata IPK dari dua jurusan lainnya, yakni manajemen dan ekonomi pembangunan. Padahal secara 
umum, mahasiswa yang diterima di Jurusan Akuntansi FE UM memiliki potensi yang cukup tinggi 
untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui makna interaksi 
kepenasihatan akademik berdasarkan pengalaman subjektif informan. Fokus penelitian ini ialah 
untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman subjektif informan dalam interaksi 
kepenasihatan akademik di Jurusan Akuntansi FE UM, interaksi kepenasihatan akademik yang 
ideal menurut pendapat informan, dan harapan informan mengenai kepenasihatan akademik di 
Jurusan Akuntansi FE UM. 

 
METODE 

Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang, terdiri dari 3 dosen PA dan 4 mahasiswa Jurusan 
Akuntansi FE UM. Subjek dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman interaksi kepenasihatan 
akademik dan kesediaan untuk menceritakan pengalaman tersebut. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji 
transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2013: 121). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi fenomenologi. Penelitian 
kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-
kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 
instrumen kunci (Tim Revisi PPKI UM, 2010: 2). Moedzakir (2010: 56) menyebutkan bahwa 
penelitian fenomenologi mendeskripsikan makna pengalaman sejumlah individu tentang sebuah 
fenomena. Dalam hal ini, peneliti perlu mengembangkan sikap fenomenologis yang disebut 
epoche, yaitu menunda bahkan mengabaikan berbagai praanggapan, baik yang bersumber dari 
peneliti sendiri maupun dari berbagai pendapat, konsep, dan teori (Putra, 2010: 125). 

Peneliti menggunakan analisis data dari Moustakas (1994: 235—237) dalam Hasbiansyah 
(2008: 171) yang meliputi: (a) Tahap awal, mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami 
subjek penelitian, (b) Tahap horizonalization, menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting 
yang relevan, (c) Tahap cluster of meaning, mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tersebut ke 
dalam unit-unit makna, (d) Tahap deskripsi esensi, membangun deskripsi menyeluruh mengenai 
makna dan esensi pengalaman para subjek, serta (e) Tahap pelaporan, menyusun laporan penelitian 
yang menunjukkan adanya kesatuan makna tunggal dari pengalaman. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penugasan seorang dosen PA di Jurusan Akuntansi FE UM merupakan wewenang dari 
Kepala Subbag Akademik FE UM. Prosedur yang dilaksanakan cukup sederhana dan tidak ada 
ketentuan baku. Selama ini dosen yang ditugaskan ialah dosen yang sudah berstatus PNS, 
kemudian dilihat, di awal tahun akademik baru, dosen manakah yang belum memiliki atau masih 
cukup longgar dalam kaitannya dengan jumlah mahasiswa bimbingan PA. Atas dasar pertimbangan 
tersebut, kemudian dosen PA ditugaskan. Biasanya, untuk satu offering/kelas ditugaskan dua orang 
dosen PA. Lebih lanjut, diketahui bahwa penugasan sebagai dosen PA juga berkaitan dengan 
pemenuhan syarat kenaikan pangkat bagi dosen yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa semua dosen Jurusan Akuntansi FE UM yang sudah berstatus PNS dipastikan 
akan ditugaskan sebagai dosen PA. 
Pengalaman Subjektif Informan 
(DS = Dosen, MHS=Mahasiswa) 
a. Kurangnya Intensitas Interaksi: Kasus DS1 

DS1 merasakan kurangnya interaksi antara ia dengan mahasiswa bimbingannya, dimana 
interaksi yang terjadi hanya sekedar untuk minta tanda tangan KRS atau jika ada permasalahan 
saja. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pernah ada mahasiswa yang sengaja datang 
menemuinya untuk berkonsultasi. Pada saat itu, ia berusaha untuk memberikan motivasi. Selain itu, 
ia berpendapat bahwa interaksi kepenasihatan akademik cukup lebih mudah untuk terjadi ketika 
mahasiswa bimbingan PA-nya adalah juga mahasiswa yang ia ajar untuk matakuliah tertentu di 
dalam kelas. Ketika ditanya mengenai kondisi sekarang, DS1 berpendapat bahwa sistem yang ada 
saat ini ikut mempengaruhi kondisi interaksi kepenasihatan akademik di Jurusan Akuntansi FE 
UM. 
b. Interaksi sebagai Wujud Pengabdian: Kasus DS2 

Pada masa awal mengemban tugas sebagai dosen PA, DS2 mengaku bahwa interaksi yang 
terjadi sangat intensif dalam bentuk tatap muka satu per satu dan tidak hanya membahas persoalan 
akademik. Terkait prosedur bimbingan, ia menjelaskan bahwa dahulu sistem kepenasihatan 
akademik di FE UM memiliki hierarki yang dimulai dari dosen PA, konselor tingkat fakultas, 
hingga konselor tingkat universitas. Lain halnya dengan yang terjadi sekarang. Intensitas tatap 
muka dalam interaksi kepenasihatan akademik dirasa oleh DS2 semakin berkurang. Ketika KRS 
sudah ditandatangani, mahasiswa cenderung merasa kalau interaksinya dengan dosen PA sudah 
cukup. Oleh sebab itu, DS2 merasa perlu menyampaikan pesan kepada mahasiswa yang 
menemuinya untuk juga mengajak teman-temannya. Ia berkomentar bahwa penggunaan alat-alat 
elektronik memang memudahkan, namun juga menyebabkan rasa butuh mahasiswa untuk 
berkonsultasi menjadi kurang, sehingga kadang jika ada persoalan, tidak dapat diantisipasi karena 
sudah terlanjur jauh. Di sisi lain, DS2 yang mengaku cukup terbuka dengan mahasiswa ini 
memiliki prinsip bahwa bekerja itu seharusnya penuh pengabdian. Prinsip tersebut ia wujudkan 
salah satunya dengan menjalankan peran sebagai dosen PA dengan penuh rasa senang. 
c. Terkikisnya Interaksi yang Humanis: Kasus DS3 

DS3 merasa bahwa pemanfaatan teknologi cukup menjauhkan ia dari mahasiswa 
bimbingan PA-nya. Meskipun ia tidak memungkiri bahwa teknologi itu sangat membantu, namun 
juga menyebabkan hal-hal yang bersifat humanis itu mulai menghilang. Hal ini sangat ia 
sayangkan. DS3 mengartikan interaksi yang humanis sebagai interaksi yang di dalamnya masih 
terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terutama karena ia menganggap bahwa peran dosen PA 
ialah seperti orang tua di kampus bagi mahasiswa. DS3 merasakan interaksi yang lebih humanis 
meskipun dahulu kondisinya sangat minim fasilitas dan serba manual. Mahasiswa seringkali datang 
untuk berkonsultasi terkait dengan pengambilan maupun perancangan matakuliah dan sebagainya. 
Hal ini membuat DS3 merasa bertanggung jawab untuk memberikan saran-saran dan nasehat, 
karena memang mahasiswa membutuhkan hal tersebut. Mengenai kondisi sekarang, DS3 
menyebutnya dengan istilah yang unik, dimana interaksi yang sekarang terjadi ialah dalam edisi 
minimalis dan bersifat teknis administratif saja, sehingga membuat ia merasa seperti robot. 
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d. Interaksi karena Ingin Dikenal Dosen: Kasus MHS1 
Meski tidak rutin tiap semester, MHS1 mengaku selalu meminta sendiri tanda tangan KRS-

nya dengan alasan yang cukup unik, bahwa ia juga ingin dikenal oleh dosen PA. Ia mengaku bahwa 
dosen PA-nya ialah sosok yang ramah namun tetap berwibawa, keibuan, dan enak diajak bicara. 
Namun demikian, ia masih merasa takut dan bingung untuk memulai sebuah perbincangan, 
sehingga ia cenderung menunggu untuk ditanya terlebih dahulu. Ia beralasan bahwa seringkali 
dosen PA juga memiliki banyak kesibukan lain. Mengenai pengalaman interaksinya, ia mengaku 
pernah berkonsultasi terkait skripsi maupun kesulitan dalam matakuliah akuntansi. Selama proses 
interaksi, ia banyak mendapatkan saran dan motivasi dari dosen PA-nya. Hal ini kemudian 
mendorongnya untuk menjadikan dosen PA-nya sebagai sosok yang ingin diteladani. Ketika 
ditanya mengenai kondisi sekarang, MHS1 berpendapat bahwa mahasiswa masih belum 
memahami terkait peran dan fungsi PA, sehingga berdampak pada kurangnya pemanfaatan layanan 
kepenasihatan akademik oleh mahasiswa. 
e. Interaksi untuk Masa Depan yang Lebih Baik: Kasus MHS2 

MHS2 termasuk mahasiswa yang memiliki inisiatif untuk menghadap ke dosen PA. 
Sembari meminta tanda tangan KRS, ia berkonsultasi mengenai berbagai hal. Ia mengaku 
mendapatkan banyak motivasi, saran, dan masukan dari dosen PA-nya yang kemudian membuat ia 
lebih bersemangat dan memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ia juga 
berpendapat bahwa interaksi kepenasihatan akademik merupakan interaksi yang terjadi atas dasar 
saling membutuhkan antara mahasiswa dengan dosen PA, mahasiswa membutuhkan dosen, dosen 
juga membutuhkan mahasiswa sebagai pengganti mereka. Ia sangat menyayangkan jika ada 
mahasiswa yang tidak memanfaatkan adanya peran dosen PA untuk berkonsultasi dan meminta 
bimbingan. Terlebih lagi, ia memaknai dosen PA itu ibarat orang tua sendiri. Meski demikian, 
MHS2 juga sempat merasa canggung ketika pertama kali menemui dosen PA-nya. Namun, hal 
tersebut perlahan mulai hilang ketika ia mendapati bahwa dosen PA-nya ialah sosok yang ‘enak’ 
untuk berkonsultasi. 
f. Interaksi yang Tidak Pernah Dialami: Kasus MHS3 

MHS3 belum pernah berinteraksi sama sekali dengan dosen PA-nya, bahkan untuk sekedar 
minta tanda tangan KRS. Ia mengaku merasa biasa saja dan tidak kecewa. Ia memahami betul 
bagaimana kesibukan seorang dosen. Meski demikian, ia berpendapat bahwa sebenarnya 
kepenasihatan akademik itu penting, ibarat sosok wali kelas di sekolah. Namun ia berkomentar 
bahwa yang terjadi saat ini ialah ada atau tidak adanya dosen PA itu kurang begitu terasa 
manfaatnya. 
g. Interaksi untuk Mencari Sosok Kedua Orang Tua: Kasus MHS4 

MHS4 mengaku cukup aktif dan rutin berinteraksi dengan dosen PA sejak semester 
pertama. Ia sering berkonsultasi terkait matakuliah, koordinasi KKN, bahkan hingga persoalan 
pribadi. Ia juga berpendapat bahwa pertemuan secara langsung akan membuat interaksi 
kepenasihatan akademik itu jauh lebih efektif. Selain itu, MHS4 mengaku bahwa ia menjadi 
penghubung antara teman sekelasnya dengan dosen PA-nya, termasuk dalam hal meminta tanda 
tangan KRS. Ia menceritakan bahwa dosen PA-nya cukup perhatian dengan hal-hal yang terdapat 
dalam KRS mahasiswa bimbingannya. Karena interaksinya dengan dosen PA tersebut, MHS4 
mengaku menjadi sosok yang lebih terbuka dan merasa sangat termotivasi. Lebih lanjut, MHS4 
merasa bahwa ia membutuhkan sosok seperti orang tua ketika hidup di perantauan, dan hal itu ia 
temukan dari dosen PA-nya. 

 
Interaksi Kepenasihatan Akademik yang Ideal 

Interaksi kepenasihatan akademik dikatakan ideal menurut pendapat informan apabila di 
dalamnya tetap ada proses konsultasi secara tatap muka satu per satu antara mahasiswa dengan 
dosen PA, entah ada permasalahan ataupun tidak. Proses konsultasi dilaksanakan secara 
berkelanjutan sepanjang masa studi mahasiswa, sehingga dapat terjalin komunikasi secara intens 
dalam rangka memantau perkembangan studi mahasiswa. Lebih lanjut, adanya kedekatan antara 
mahasiswa dan dosen PA akan mendorong munculnya sikap saling terbuka, sehingga interaksi 
kepenasihatan akademik akan semakin efektif. 
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Harapan Informan terkait Interaksi Kepenasihatan Akademik di Jurusan Akuntansi FE UM 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa harapan informan terkait 
interaksi kepenasihatan akademik di Jurusan Akuntansi FE UM sebagai berikut. Diadakannya 
sosialisasi mengenai interaksi kepenasihatan akademik agar mahasiswa lebih paham dan terdorong 
untuk memanfaatkan program tersebut. Adanya inisiatif dari dosen PA maupun mahasiswa untuk 
menjalin komunikasi secara intens dalam interaksi kepenasihatan akademik, terutama dengan 
memanfaatkan media sosial. Dalam proses konsultasi, diharapkan dosen PA tidak hanya fokus pada 
persoalan akademis, namun juga diselingi dengan hal-hal non akademis. Akhirnya, diharapkan 
tercipta suatu sistem kepenasihatan akademik yang dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan peran 
dosen PA. 
Makna Interaksi Kepenasihatan Akademik 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh unit-unit makna yang selanjutnya dijadikan 
sebagai dasar dalam mengkonstruk deskripsi makna interaksi kepenasihatan akademik berdasarkan 
pengalaman subjektif informan. Secara lengkap terlihat pada tabel berikut. 
Tabel 1 Unit-unit Makna yang Dirumuskan dari Pernyataan Penting Informan mengenai 

Interaksi Kepenasihatan Akademik 
Interaksi Kepenasihatan Akademik 

Dosen PA 
1. Dosen PA merasa memiliki peran dan tanggung jawab layaknya seperti kedua orang tua bagi mahasiswa, 

sehingga mereka merasa perlu untuk menyampaikan nilai-nilai maupun muatan etika kepada mahasiswa 
bimbingannya. 

2. Kurangnya sikap terbuka dan kesadaran ataupun rasa butuh mahasiswa untuk berkonsultasi membuat dosen PA 
merasa perlu untuk ‘memancing’ atau bahkan ‘memaksa’ agar mahasiswa tidak sungkan untuk 
mengkonsultasikan berbagai hal. 

3. Dosen PA mengaku terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Akan tetapi, juga membuat mereka semakin 
berjarak dengan mahasiswa. Perannya terasa seperti sudah tergantikan dengan adanya alat-alat yang serba 
otomatis. Padahal, mereka juga berharap untuk dapat mengenal dan berdialog dengan mahasiswa bimbingannya. 

4. Kedatangan mahasiswa yang hanya untuk keperluan teknis administratif saja membuat dosen PA merasa seperti 
benda tak bernyawa atau robot. Meskipun mereka juga tidak memungkiri bahwa hal tersebut merupakan bagian 
dari tugasnya sebagai dosen PA. 

5. Sikap mahasiswa yang tidak enggan untuk mengkonsultasikan berbagai hal membuat dosen PA merasa 
terfungsikan dalam kaitannya dengan peran sebagai dosen PA. 

Mahasiswa 
1. Sikap dosen PA yang ramah, terbuka, dan tidak mengharuskan penggunaan bahasa formal membuat mahasiswa 

merasa nyaman dalam berinteraksi. 
2. Dosen PA yang menunjukkan sikap perhatian ketika mahasiswa datang, benar-benar mendengarkan  terhadap apa 

yang disampaikan, tidak memaksakan, dan tidak menjustifikasi membuat mahasiswa merasa bebas dan tidak 
sungkan untuk berbicara. 

3. Sikap kesukarelaan dosen PA untuk menanyakan keadaan mahasiswa, menanggapi secara serius, siap membantu, 
bahkan sampai turun tangan langsung dalam menyelesaikan suatu persoalan membuat mahasiswa terkesan dan 
merasa sudah dianggap seperti anaknya sendiri. 

4. Kehadiran sosok seperti kedua orang tua dirasakan oleh mahasiswa terutama dari kepedulian dosen PA dalam 
memberikan saran, nasehat, semangat, solusi, maupun motivasi secara personal kepada mahasiswa. 

5. Mahasiswa merasa bingung terhadap apa yang akan dikonsultasikan kepada dosen PA, terutama jika memang 
mereka tidak memiliki permasalahan dalam studinya. Dengan demikian, mereka merasa tidak memiliki keperluan 
untuk menghadap dosen PA. 

 
Tabel 2 Deskripsi Esensi terkait Interaksi Kepenasihatan Akademik 

Makna Interaksi Kepenasihatan Akademik 
Dalam interaksi kepenasihatan akademik, sikap terbuka dari mahasiswa sangat diperlukan. Namun, hal ini 

mulai tereduksi setelah adanya kemudahan akses melalui penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi diakui 
memberi banyak kemudahan, namun diharapkan tidak sampai menggantikan peran dosen PA itu sendiri. Teknologi 
cenderung hanya menampilkan apa yang terjadi, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu 
terjadi. Dalam hal inilah, nilai-nilai humanis dalam interaksi kepenasihatan akademik menjadi diperlukan. Hal tersebut  
terutama karena persoalan mahasiswa itu tidak hanya persoalan akademik saja, namun juga ada muatan nilai-nilai dan 
etika yang perlu dipahami oleh mahasiswa. 

Selain itu, kehadiran dosen PA dipersepsikan oleh mahasiswa sebagai tidak hanya kehadiran fisik, namun 
juga terdapat aspek kerelaan dirinya untuk mahasiswa. Kerelaan dosen PA tersebut terlihat dari sikap menanggapi 
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secara serius, namun lebih merupakan usaha sukarela untuk menanyakan keadaan mahasiswa bimbingannya. Dengan 
demikian, mahasiswa akan lebih tergerak untuk mengkonsultasikan berbagai hal tanpa rasa sungkan. Rasa nyaman 
dalam berinteraksi dirasakan oleh mahasiswa melalui sikap ramah dan terbuka dari dosen PA, serta tidak 
mengharuskan penggunaan bahasa formal. Sikap peduli yang ditunjukkan oleh dosen PA secara personal membuat 
mahasiswa merasa menemukan sosok seperti kedua orang tua. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pentingnya Nilai-nilai Humanis dalam Interaksi Kepenasihatan Akademik 

Interaksi yang bersifat humanis diartikan sebagai interaksi yang masih menganggap manusia 
sebagai objek utama, yakni memanusiakan manusia. Maknanya, interaksi tersebut mendorong 
manusia untuk dapat mencapai tahap perkembangan diri secara optimal atau mengaktualisasi diri. 
Nilai humanis yang terutama perlu diwujudkan dalam interaksi kepenasihatan akademik di Jurusan 
Akuntansi FE UM ialah terkait dengan kebutuhan untuk dihargai. Dalam hal ini, mahasiswa ingin 
dihargai sebagai manusia yang perlu didengarkan ceritanya sebagaimana hakikat mahasiswa yang 
memerlukan bimbingan individual serta perlakuan yang manusiawi (Universitas Negeri Malang, 
2015: 31). Di sisi lain, dosen PA ingin dihargai sebagai manusia, bukan robot yang hanya 
diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu saja. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan 
dihargai, diharapkan mahasiswa akan terdorong untuk berupaya memenuhi kebutuhan selanjutnya, 
yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Dengan demikian, diharapkan tujuan dari diselenggarakannya 
layanan kepenasihatan akademik di perguruan tinggi dapat tercapai, yakni untuk membantu 
mahasiswa mencapai prestasi akademik dan tahap perkembangan secara optimal. 

Hal di atas sejalan dengan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham 
Maslow, salah satu tokoh aliran humanistik. Maslow berpendapat bahwa ada hierarki kebutuhan 
manusia yang meliputi: kebutuhan fisiologis atau dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 
untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai 
tingkat kebutuhan yang paling atas. Maslow menggunakan istilah aktualisasi diri untuk 
menjelaskan individu yang telah mencapai semua kebutuhan hierarki dan mengembangkan 
potensinya secara keseluruhan dalam hidup. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan 
pertama, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, begitu seterusnya. 
Dengan kata lain, mahasiswa akan sulit untuk dapat mencapai perkembangan diri secara optimal 
apabila kebutuhan akan dihargainya masih belum terpenuhi. Di sisi lain, dosen PA juga akan sulit 
mengaktualisasi dirinya untuk memberikan layanan kepenasihatan akademik secara optimal jika 
masih merasa belum dihargai. Dampaknya, tujuan dari diselenggarakannya layanan kepenasihatan 
akademik akan sulit terwujud. 
Perlunya Sikap Terbuka dalam Interaksi Kepenasihatan Akademik 

Terlaksananya interaksi kepenasihatan akademik diharapkan dapat membantu mahasiswa 
dalam mencapai tahap perkembangan yang optimal, baik secara akademik, psikologis, maupun 
sosial dengan menyesuaikan minat dan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Oleh sebab itu, 
diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai minat, kemampuan, serta berbagai persoalan 
yang dihadapi oleh mahasiswa agar interaksi kepenasihatan akademik dapat terlaksana secara 
efektif. Hal tersebut menuntut adanya keterbukaan dari kedua belah pihak. Dosen PA perlu 
menunjukkan sikap terbuka terhadap mahasiswa bimbingannya. Di sisi lain, mahasiswa perlu 
secara terbuka menceritakan dan mengkonsultasikan berbagai hal kepada dosen PA-nya. 

Sikap terbuka ialah sikap kesediaan untuk mengungkapkan keadaan diri maupun perasaan 
dan tanggapan personal terkait suatu hal atau keadaan. Keterbukaan dalam interaksi kepenasihatan 
akademik ialah hal terpenting untuk menciptakan saling pengertian di antara mahasiswa dan dosen 
PA. Dalam hal ini, tingkat keterbukaan tergantung dari seberapa dekat mahasiswa dan dosen PA-
nya, sehingga mahasiswa merasa aman ketika menceritakan berbagai hal secara menyeluruh. 
Kedekatan dan sikap terbuka yang ditunjukkan oleh dosen PA membuat mahasiswa merasa lebih 
dihargai dan diperhatikan, sehingga mahasiswa pun akan membuka diri terhadap apa yang 
dinasihatkan oleh dosen PA. Secara psikologis, apabila individu mau membuka diri kepada orang 
lain, maka orang lain yang diajak bicara akan merasa aman dalam melakukan komunikasi 
antarpribadi yang akhirnya orang lain tersebut akan turut membuka diri (Hidayat, 2012: 46). 
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Hal di atas sejalan dengan teori self-disclosure yang dikembangkan oleh Sidney Jourard. 
Dalam uraiannya bagi kemanusiaan, teori ini bersifat terbuka dan transparan. Transparan berarti 
membiarkan dunia untuk mengenal dirinya secara bebas dan pengenalan diri seseorang kepada 
orang lain (Hidayat, 2012: 86). Teori ini mendorong seseorang untuk membiarkan orang lain 
mengalami mereka sepenuhnya dan membuka diri untuk mengalami orang lain sepenuhnya, 
sehingga terciptalah suatu interaksi yang saling terbuka. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa 
pengungkapan diri merupakan proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan 
membagi perasaan dan informasi dengan orang lain (Wrightsman, 1987 dalam Hidayat, 2012:106). 
Informasi tersebut bersifat deskriptif atau evaluatif. Informasi deskriptif berkaitan dengan 
gambaran berbagai fakta mengenai diri sendiri, sedangkan informasi evaluatif berkaitan dengan 
pendapat atau perasaan personal individu. Dalam hal ini, tingkat kepercayaan individu terhadap 
orang yang diajak berinteraksi mempengaruhi kedalaman proses pengungkapan diri seseorang. 
Seseorang akan lebih membuka diri terhadap orang lain yang bisa membuatnya merasa aman dan 
nyaman, begitu pula sebaliknya. 
Teknologi Semestinya Tidak Menggantikan Peran Manusia dalam Interaksi Kepenasihatan 
Akademik 

Adanya perkembangan teknologi berimplikasi pada pemanfaatan teknologi dalam 
pelaksanaan kepenasihatan akademik di Jurusan Akuntansi FE UM, sistemnya pun sudah berbasis 
online. Hal tersebut dirasakan oleh dosen PA dan mahasiswa sangat membantu dan memberikan 
banyak kemudahan, seperti kemudahan akses, terutama berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang 
semakin banyak. Hanya dengan satu ‘klik’, dosen PA dapat mengetahui berbagai informasi terkait 
identitas pribadi maupun perkembangan hasil studi mahasiswa bimbingannya. Mahasiswa pun 
dapat mengurus berbagai hal terkait dengan kepentingan akademik secara mudah. Akan tetapi, 
adanya kemudahan tersebut juga dirasakan berdampak pada semakin berkurangnya kualitas 
interaksi kepenasihatan akademik di Jurusan Akuntansi FE UM. 

Interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen PA hanya sebatas untuk kepentingan 
teknis administratif saja. Sangat jarang mahasiswa yang datang menemui dosen PA-nya untuk 
mengkonsultasikan berbagai hal, atau apalagi menceritakan persoalan pribadinya. Jika ada 
mahasiswa yang datang menemui dosen PA-nya, umumnya karena meminta tanda tangan KRS 
atau ia terkendala persoalan akademik yang secara prosedur mengharuskan adanya keterlibatan 
dosen PA dalam penyelesaiannya. Tidak ada komunikasi yang bersifat personal, sehingga dosen 
PA merasa seperti perannya tergantikan oleh teknologi. Padahal teknologi cenderung hanya 
menampilkan apa yang terjadi, namun tidak dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana hal 
tersebut terjadi. Dalam hal inilah, diperlukan adanya komunikasi tatap muka dalam interaksi 
kepenasihatan akademik di Jurusan Akuntansi FE UM. 

Dalam kaitannya dengan interaksi kepenasihatan akademik, komunikasi antarpribadi sangat 
berguna karena bentuk komunikasi tersebut mendorong terciptanya pemahaman yang menyeluruh 
terhadap suatu persoalan. DeVito (1976) dalam Hidayat (2012: 41) mendefinisikan komunikasi 
antarpribadi sebagai komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang 
jelas di antara mereka. Dalam hal ini, komunikasi dengan menggunakan media masih tergolong 
sebagai komunikasi antarpribadi selama sifat komunikasi tetap mengedepankan unsur-unsur 
personal dan interpersonal yang meliputi kepercayaan, keterbukaan, dan sikap suportif. 

Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik. Komunikasi diadik 
merupakan komunikasi yang melibatkan hanya dua orang secara tatap muka yang memungkinkan 
setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal (mencakup 
kosakata, organisasi dan struktur kata dalam kalimat, serta penggunaan tata bahasa dan sintaksis 
secara keseluruhan) ataupun nonverbal (mencakup bahasa tubuh, penampilan fisik, suara, 
penghargaan terhadap waktu, dan pengaturan ruang). Komunikasi diadik ini menjadi penting 
karena terkadang komunikasi nonverbal justru memberi arti akan banyak hal dan dapat 
mempengaruhi cara pesan diinterpretasikan oleh penerima. Sebagai contoh, orang-orang biasanya 
akan lebih mempercayai apa yang mereka lihat di wajah dan sikap seseorang daripada apa yang 
dikatakan orang tersebut kepada mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Mary 
Ellen Guffey dalam Bussiness Communication: Proces and Product (Begley, 2010:3) berikut ini. 
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“Kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, ruang, waktu, jarak, penampilan adalah 
semua isyarat nonverbal yang memengaruhi cara pesan diinterpretasikan atau diterima oleh 
penerima”. 

Lebih lanjut, komunikasi tatap muka tetap merupakan interaksi manusia yang paling berpengaruh. 
Begley (2010:3) menyatakan bahwa sehebat apapun perangkat elektronik yang digunakan, hal 
tersebut tidak akan pernah benar-benar menggantikan keakraban dan kedekatan orang-orang yang 
bercakap-cakap di ruang yang sama. Untuk interaksi terbaik, seringkali berguna untuk kembali ke 
dasar dan melakukan tatap muka. Selain itu, komunikasi tatap muka juga dapat melatih 
keterampilan antarpribadi seseorang, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Bertolak dari temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Nilai-nilai humanis itu penting dalam interaksi kepenasihatan akademik. Hal ini karena 
persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa tidak hanya persoalan akademik saja, namun juga ada 
muatan nilai-nilai dan etika yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, diperlukan 
adanya sikap saling menghargai antara mahasiswa dan dosen PA dalam rangka memperoleh 
pemahaman menyeluruh terkait mahasiswa sebagai manusia seutuhnya. 

Interaksi kepenasihatan akademik dipandang oleh informan sebagai interaksi yang 
membutuhkan sikap terbuka, baik dari dosen PA maupun mahasiswa. Adanya sikap terbuka akan 
membuat mahasiswa merasa nyaman untuk menceritakan berbagai hal yang akan berdampak pula 
pada keterbukaan diri mahasiswa dalam menerima nasihat dan saran dari dosen PA. Dengan 
demikian, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang efektif dalam interaksi kepenasihatan 
akademik di Jurusan Akuntansi FE UM. 

Teknologi semestinya tidak menggantikan peran manusia dalam interaksi kepenasihatan 
akademik di Jurusan Akuntansi FE UM. Teknologi dipandang oleh informan sebagai alat bantu 
untuk mempermudah, sedangkan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai persoalan mahasiswa 
hanya dapat diperoleh terutama melalui komunikasi secara tatap muka antara mahasiswa dengan 
dosen PA-nya. Hal ini karena adanya berbagai bentuk komunikasi nonverbal yang seringkali dapat 
mengartikan berbagai hal. 
Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan dirumuskan sebagai berikut. Bagi 
mahasiswa, diharapkan lebih terbuka untuk menceritakan dan mengkonsultasikan berbagai hal, 
sehingga dapat terjalin komunikasi yang intens dalam interaksi kepenasihatan akademik. Bagi 
dosen PA, diharapkan lebih menunjukkan sikap terbuka dan jika perlu secara personal menanyakan 
kondisi mahasiswa bimbingannya, sehingga mahasiswa terdorong untuk mengungkapkan berbagai 
hal. Interaksi tatap muka secara langsung dengan mahasiswa bimbingan sangat diperlukan guna 
mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai berbagai persoalan yang dihadapi 
mahasiswa. Bagi lembaga, diharapkan dapat menjalin integrasi yang baik mulai dari tingkat 
universitas, fakultas, hingga jurusan dalam rangka menciptakan suatu sistem kepenasihatan 
akademik yang meski berbasis teknologi, namun tetap mendorong terjalinnya interaksi yang 
bersifat humanis. Misalnya dengan mewajibkan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan dosen PA-
nya minimal 3 kali dalam satu semester, yaitu pada awal, tengah, dan akhir semester. Dengan 
demikian, perkembangan studi mahasiswa dapat teramati secara baik. Bagi peneliti selanjutnya, 
sebaiknya melibatkan pihak jurusan ataupun pembuat kebijakan terkait interaksi kepenasihatan 
akademik sebagai salah satu informan dalam penelitian. Dengan demikian, diharapkan hasil 
penelitian yang diperoleh nantinya akan lebih lengkap dan bersifat menyeluruh. 
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Abstract: This study aims to examine the effect of liquidity, growth opportunities, managerial ownership 
and institutional ownership of the hedging decisions with the size of the company as an intervening 
variable. The study population is agriculture and mining company listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2013-2015. 141 firms are purposively sampled and tested by using path analysis with AMOS 21. The results 
show that the growth opportunities, managerial ownership and institutional ownership can affect the size of 
the company. Managerial ownership and firm size can significantly affect the company's decision hedging. 
In addition, the growth opportunities, managerial ownership and institutional ownership can amplify the 
effect of company size on hedging decisions significantly. 
 
Keywords: liquidity, growth opportunities, managerial ownership, institutional ownership, hedging, firm 

size 
 
 
Globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana seluruh negara 
di dunia memiliki satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa adanya batas teritorial antar 
negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan adanya penghapusan seluruh batasan dan 
hambatan terhadap barang dan jasa. Salah satu ciri di era globalisasi ekonomi yaitu dengan ditandai 
adanya perdagangan internasional. Perusahaan dituntut untuk mengembangkan usaha ke dunia 
internasional dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan luar 
negeri. 

Perdagangan internasional merupakan proses regionalisasi bidang ekonomi kawasan 
ASEAN yang diawali dengan disepakatinya Preferential Trading Agreement (PTA) tahun 1977, 
dilanjutkan dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 1992, dan berakhir dengan 
terbentuknya ASEAN Economic Community atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) pada tahun 2015. Menghadapi masuknya pesaing dari manca negara yakni Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara resmi diberlakukan pada akhir tahun 2015, akan 
mempengaruhi keadaan usaha di Indonesia. Melihat potensi pergerakan masuk dan keluar barang 
serta jasa, diperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor-impor ke berbagai negara-negara ASEAN 
termasuk Indonesia. Kondisi ini jika dikaitkan dengan sektor utama bisnis, maka sektor pertanian 
dan pertambangan akan menjadi salah satu sektor yang paling berpotensi terkena dampak 
pemberlakuan ASEAN Economic Community atau disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Sektor pertanian Indonesia masih tertinggal, dimana terjadi persaingan impor komoditas 
pangan dan hortikultura yang cukup tinggi. Kegagalan panen serta usia pekerja pada sektor 
pertanian rata-rata melebihi usia produktif dan rendahnya tingkat pendidikan akan menyulitkan 
memasuki pasar bebas ASEAN. Hubungan dagang antara Indonesia dan Negara ASEAN lainnya 
telah mendongkrak peningkatan ekspor dan impor. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 
saat ini menyebabkan terjadinya defisit akibat tingginya impor dibandingkan ekspor komoditas 
minyak dan gas bumi. Kegiatan ekspor dan impor dapat menjadi indikasi adanya kebutuhan 
konsumsi migas yang besar dalam negeri. Keadaan ini sangat dikhawatirkan karena akan 
mempengaruhi kesiapan Indonesia dalam mengintegrasikan ekonomi di dalam Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA). 
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Dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menciptakan risiko 
apabila tidak dipersiapkan dengan baik akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun 
perusahaan yang terlibat didalamnya. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional 
berasal dari berbagai macam ukuran. Ukuran perusahaan pada dasarkan merupakan 
pengelompokan perusahaan dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan kecil, sedang, dan 
besar. Manajemen dan tindakan yang tepat sangat diperlukan agar terhindar dari beragam risiko 
perdagangan internasional. Risiko yang paling sering dialami oleh pelaku perdagangan 
internasional dalam transaksinya adalah fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Ada banyak 
cara yang bisa dilakukan perusahaan agar terhindar dari risiko tersebut, salah satunya yaitu dengan 
melakukan keputusan lindung nilai (hedging).Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk 
melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar (Madura, 2000). Hedging 
merupakan usaha melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian atas 
valuta asing sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis (Faisal, 2001).  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang 
menentukan perusahaan dalam melakukan keputusan hedging guna mengurangi risiko yang 
disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Ameer (2010) menunjukkan perngaruh positif terhadap 
keputusan hedging, sebaliknya Irawan (2014) dalam penelitiannya menyatakan hal yang berbeda 
yaitu bahwa tingkat likuiditas suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nance, Smith, dan Smithson (1993) menyatakan bahwa 
perusahaan yang memutuskan melakukan hedging memiliki kesempatan pertumbuhan perusahaan 
yang lebih besar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ameer (2010) bahwa kesempatan 
pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ameer (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 
berpengaruh positif terhadap keputusan hedging, sedangkan Subagya (2015) menyatakan bahwa 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. Lalu pada penelitian 
yang dilakukan oleh Damanik (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusionalberpengaruh 
positif terhadap keputusan hedging, namun hal yang berbeda dikemukakan oleh Ameer (2010) 
dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging.Sedangkan pada 
penelitian yang dilakukan oleh Putro (2012) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan hedging, sedangkan Raghavendra dan 
Velmurugan (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan 
hedging. 

Hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel likuiditas,peluang pertumbuhan, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, danukuran perusahaanterhadap keputusan 
hedging menujukan hasil yang berbeda satu sama lain. Berbagai ringkasan hasil penelitian yang 
telah dilakukan terlihat bahwa adanya inkonsistensi penelitian antara penelitian yang satu dengan 
penelitian yang lainnya. Hal ini menunjukkan apabila tingginya suatu keputusan perdagangan 
internasional dengan mata uang asing akan berdampak pada meningkatnya risiko valuta asing yang 
akan terjadi pada perusahaan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan suatu perusahaan untuk perlu 
melakukan hedging atau tidak. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
likuiditas, peluang pertumbuhan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap 
keputusan hedging dengan ukuran perusahaan sebagai variabel intervening. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan. 
H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan. 
H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan. 
H4 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 
H5 : Peluang pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 
H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 
H7 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 
H8 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. 
H9 : Peluang pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

hedging melalui ukuran perusahaan. 
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H10 : Kepemilikan manajerial pengaruh signifikan positif terhadap keputusan  hedging 
melalui ukuran perusahaan. 

H11 : Kepemilikan institusional pengaruh signifikan positif terhadap keputusan hedging melalui 
ukuran perusahaan. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian hypothesis study 
untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur untuk mengetahui hubungan 
langsung dan tidak langsung antar variabel dengan Analysis of Moment Structure(AMOS) versi 21. 
Selanjutnya purposive sampling yang digunakan dalam penetuan sampel penelitian ini adalah (1) 
Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2013–2015; (2) Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan menerbitkan laporan keuangan 
yang telah diaudit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2015; (3) 
Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan tidak delisting selama periode pengamatan. 

Variabel dependen yaitu keputusan hedging menunjukkan jumlah perusahaan yang 
memutuskan melakukan hedging. Perusahaan yang telah memutuskan melakukan hedging akan 
diberi angka “1” sedangkan perusahaan yang tidak memutuskan melakukan hedging akan diberi 
angka “0”. Variabel independen yaitu variabel likuiditasuntuk menunjukan kemampuan perusahaan 
dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan mengukur aktiva 
lancar dibagi hutang lancar, variabel peluang pertumbuhanmenunjukan kesempatan atau peluang 
perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dengan proksi menggunakan perbandingan 
antara MVE (Market Value of Equity) dan BVE (Book Value of Equity), variabel kepemilikan 
manjerial menunjukkan persentase atau proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki manajer 
dengan membandingkan jumlah kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham perusahaan 
yang dikelola, variabel kepemilikan institusional menunjukkan persentase saham yang dimiliki 
oleh institusi atau lembaga dalam sebuah perusahaan dengan membandingkan jumlah kepemilikan 
saham oleh institusi dengan jumlah saham perusahaan yang dikelola. Variabel ukuran perusahaan 
merupakan variabel intervening yang menunjukkan besarnya perusahaan melalui kapitalisasi pasar 
yang diperoleh dari perkalian antara harga saham dengan jumlah saham yang beredar. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriftif Variabel Penelitian 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
HEDGING 141 0 1 .26 .438 
LIQUID 141 .18 20.17 2.2105 3.11396 
GROWTH 141 .09 23.13 1.9711 2.71563 
MAN_OWN 141 .02 82.50 18.4464 19.71246 
INS_OWN 141 10.11 97.20 66.0272 20.46707 
FIRM_SIZE 141 24.12 31.31 28.6108 1.55721 

Tabel 1 di atas menujukan bahwa variabel dependen hedging menunjukkan bahwa rata-rata sampel 
memutuskan melakukan hedging sebanyak 37 atau 26.24%, sedangkan sebanyak 104 atau 73.76% 
data pengamatan tidak melakukan keputusan hedging.Variabel likuiditasrata-rata tingkat likuiditas 
adalah sebesar 2.2105, dimana hal ini menunjukkan rata-rata keseluruhan sampel memiliki jumlah 
aktiva lancar sebesar 2.2105 dibandingkan dengan hutang lancar. Variabel peluang 
pertumbuhanmenunjukan bahwa rata-rata kesempatan pertumbuhan perusahaan yaitu 1.9711 lebih 
kecil dari standar deviasi pada variabel ini sebesar 2.71563 yang menunjukkan bahwa data variabel 
peluang pertumbuhantidak tersebar secara merata. Variabel kepemilikan manjerial menunjukkan 
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bahwa rata-rata kepemilikan manjerial dari total sampel adalah sebesar 18.4464. Standar deviasi 
untuk kepemilikan manajeriallebih besar dari rata-ratanya yaitu 19.71246 yang menunjukkan 
bahwa data variabel kepemilikan manajerialtidak tersebar secara merata. Variabel kepemilikan 
institusional menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 66.0272, 
dimana hal ini menunjukkan rata-rata keseluruhan sampel memiliki jumlah kepemilikan saham 
oleh institusi sebesar 66.0272 dibandingkan dengan jumlah saham yang dikelola keseluruhan. 
Kepemilikan institusional terbesar diperoleh PT. Smart Tbk. pada tahun 2014 sebesar 97.20, 
sedangkan tingkat epemilikan institusional terkecil diperoleh PT. Perdana Karya Perkasa Tbk. pada 
tahun 2015 sebesar 10.11. Standar deviasi variabel kepemilikan institusionallebih kecil dari rata-
ratanya yaitu 20.46707 yang menunjukkan bahwa data variabel kepemilikan institusional tersebar 
secara merata. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan yang merupakan variabel intervening 
menunjukkan bahwa rata-rata kesempatan ukuran perusahaan yaitu 28.6108 lebih besar dari standar 
deviasi pada variabel ini sebesar 1.55721 yang menunjukkan bahwa data variabel ukuran 
perusahaan tersebar secara merata. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji 
goodness fit model terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan uji hipotesis penelitian. Berikut ini 
disajikan hasil uji goodness fit model dan pengujian hipotesis penelitian. 
Tabel 2. Hasil Pengujian Goodness-of-Fit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian terhadap kriteria Goodness-of-Fit secara menyeluruh 
menunjukkan hasil bahwa dari kriteria yang telah ditentukan hanya nilai RMSEA dalam penelitian 
dinyatakan memiliki kesesuaian yang kurang baik sedangkan jika berdasarkan nilai Chi Square, 
Significance Probability, GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, dan CFI memiliki hasil yang baik, sehingga 
model penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model good fit. Setelah model 
memenuhi kriteria Goodness-of-Fit, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan 
pengujian hipotesis.Hasil output dari pengujian hipotesis dengan menggunakan path analysis 
sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Hasil interaksi antar variabel 

 
Tabel 3. Hasil Analisis Regression Weight 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
FIRM_SIZE <--- GROWTH .427 .087 4.899 *** par_11 
FIRM_SIZE <--- MAN_OWN .026 .007 3.676 *** par_12 
FIRM_SIZE <--- INS_OWN .033 .007 4.755 *** par_13 
HEDGING <--- LIQUID -.022 .013 -1.761 .078 par_1 
HEDGING <--- GROWTH -.050 .030 -1.634 .102 par_2 

Goodness of Fit Index Cut of Value Model Penelitian Evaluasi Model 
X2-Chi Square kecil 0,748  
Significance Probability ≥ 0,05 0,387 Fit 
RMSEA 0,05 – 0,08 0,000 Unstatisfied 
GFI ≥ 0,90 0,998 Fit 
AGFI ≥ 0,90 0,963 Fit 
CMIN/DF ≤ 2,00 0,748 Fit 
TLI ≥ 0,90 1,029 Fit 
CFI ≥ 0,90 1,000 Fit 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
HEDGING <--- MAN_OWN -.005 .002 -2.072 .038 par_3 
HEDGING <--- INS_OWN -.003 .002 -1.373 .170 par_4 
HEDGING <--- FIRM_SIZE .082 .027 2.991 .003 par_14 

Berdasarkan Tabel di atas, hubungan peluang pertumbuhan, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional menunjukkan nilai dibawah 0,05 sehingga dapat berpengaruh terhadap 
ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara signifikan mampu 
mempengaruhi keputusan hedging perusahaan. Sedangkan likuiditas, peluang pertumbuhan, dan 
kepemilikan institusional menunjukkan nilai diatas 0,05 sehingga tidak mampu mempengaruhi 
keputusan hedging perusahaan. 

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi 
   Estimate 

FIRM_SIZE   .313 
HEDGING   .090 

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R-square) yaitu sebesar 0,313 atau 31,3%. Nilai 
koefisien 31,3 % dapat diartikan bahwa variabel ukuran perusahaan dapat dijelaskan sebesar 31,3 
% oleh variabel dependen yaitu likuiditas, peluang pertumbuhan, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional. Sedangkan sisanya yaitu 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedagkan 
nilai koefisien determinasi untuk variabel keputusan hedging yang dinyatakan dalam Squared 
Multiple Correlations dengan nilai 0,090 atau 9%. Nilai koefisien determinasi 0,09 menunjukkan 
bahwa variabel keputusan hedging dapat dijelaskan oleh variabel dependen yaitu likuiditas, 
peluang pertumbuhan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebesar 9% 
sedangkan sisanya 91% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel 
intervening pengaruh antara likuiditas, peluang pertumbuhan, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional dilakukan uiji Sobel. Berdasarkan tabel 3 hasil regression weights dapat 
diketahui pengaruh peluang pertumbuhan terhadap keputusan hedging melalui ukuran perusahaan 
dengan nilai a, b, Sa, dan Sb. Nilai a = 0.427, nilai b = 0.082, nilai Sa = 0.087, dan nilai Sb = 0,027. 
Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai Sab dan nilai t hitung. Berikut 
merupakan hasil perhitungan uji sobel: 

 
Sumber : quantpsy.org, 2016 
Gambar 2. Hasil Uji Sobel 

Gambar 2 menunjukan nilai t-hitung sebesar 2.5825 dan p-value sebesar 0.0098. Taraf 
signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% dengan df = 135 sehingga diperoleh nilai t – tabel 
sebesar 1.9777. Nilai t-hitung dari penelitian menunjukan hasil yang lebih besar jika dibandingkan 
dengan nilai t-tabel (2.5825 > 1.9777) sehingga ukuran perusahaan merupakan variabel intervening 
pengaruh antara peluang pertumbuhan terhadap keputusan hedging perusahaan. Selanjutnya dapat 
diketahui bahwa hasil regresi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap keputusan hedging 
melalui ukuran perusahaan dengan nilai a, b, Sa, dan Sb. Nilai a = 0.026, nilai b = 0.082, nilai Sa = 
0.007, dan nilai Sb = 0,027. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai Sab dan 
nilai t hitung. Uji hipotesis mediasi dilakukan dengan menggunakan program yang telah 
disediakan. Berikut disajikan hasilnya.  
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Sumber: quantpsy.org, 2016 
Gambar 3. Hasil Uji Sobel 

Gambar 3 menunjukan nilai t-hitung sebesar 2.3511 dan p-value sebesar 0.0187. Taraf signifikansi 
dalam penelitian ini adalah 5% dengan df = 135 sehingga diperoleh nilai t – tabel sebesar 1.9777. 
Nilai t-hitung dari penelitian menunjukan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t-
tabel (2.3511 > 1.9777) sehingga ukuran perusahaan merupakan variabel intervening pengaruh 
antara kepemilikan manajerial terhadap keputusan hedging perusahaan. 

Hasil regression weights dapat diketahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 
keputusan hedging melaluiukuran perusahaan dengan nilai a, b, Sa, dan Sb. Nilai a = 0.033, nilai b 
= 0.082, nilai Sa = 0.007, dan nilai Sb = 0,027. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui nilai Sab dan nilai t hitung. Uji hipotesis mediasi dilakukan dengan menggunakan 
program yang telah disediakan. Berikut disajikan hasil pengujian sobelnya: 

 
Sumber: quantpsy.org, 2016 
Gambar 4. Hasil Uji Sobel 

Gambar 4 menunjukan nilai t-hitung sebesar 2.5531 dan p-value sebesar 0.0107. Taraf signifikansi 
dalam penelitian ini adalah 5% dengan df = 135 sehingga diperoleh nilai t – tabel sebesar 1.9777. 
Nilai t-hitung dari penelitian menunjukan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t-
tabel (2.5531 > 1.9777) sehingga ukuran perusahaan merupakan variabel intervening pengaruh 
antara kepemilikan institusional terhadap keputusan hedging perusahaan. 

Pembahasan 
Pengaruh Peluang Pertumbuhan terhadap Ukuran Perusahaan 

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh 
positif terhadap ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat 
diketahui hubungan peluang pertumbuhan dengan ukuran perusahaan ditunjukkan dengan nilai 
estimasi parameter sebesar 0.356 dengan nilai p-value sebesar 0.000. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka dibawah 0,05 yang berarti peluang pertumbuhan berpengaruh secara signifikan 
terhadap ukuran perusahaan. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H1) terbukti diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai 
dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Perusahaan dengan 
prospek yang menguntungkan akan menambah kepercayaan investasi sehingga perusahaan 
memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan saham. Hal inilah yang membuat perusahaan 
memiliki peluang pertumbuhan yang besar karena dinilai dapat menjadi sarana investasi yang baik 
sehingga nantinya akan memiliki ukuran perusahaan yang besar pula. 
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ukuran Perusahaan 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 
ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui 
hubungan kepemilikan manajerial dengan ukuran perusahaan ditunjukkan dengan nilai estimasi 
parameter sebesar 0.331 dengan nilai p-value sebesar 0.000. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka dibawah 0,05 yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan 
terhadap ukuran perusahaan. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H2) terbukti diterima. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat 
perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan asimetri informasi antara manajer dengan pemilik. 
Perbedaan kepentingan ini memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik 
manajemen laba. Praktik yang dilakukan ini bertujuan memberikan keuntungan bagi diri mereka 
pribadi, sehingga mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut dengan agency problem. Salah 
satu cara untuk mengurangi resiko konflik yang timbul antara pemegang saham dan manajer yaitu 
dengan meningkatkan kepemilikan saham manajer. Peningkatan kepemilikan manajerial dapat 
menjadi cara pengendalian efektif pada manajer yang bertindak opportunisti. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan lebih meningkatkan 
ukuran perusahaan. 
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ukuran Perusahaan 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 
ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui 
hubungan kepemilikan institusional dengan ukuran perusahaan ditunjukkan dengan nilai estimasi 
parameter sebesar 0.428 dengan nilai p-value sebesar 0.000. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka dibawah 0,05 yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh secara 
signifikan terhadap ukuran perusahaan. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H3) 
terbukti diterima. 

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan 
institusional dapat mengurangi konflik yang timbul antara pemegang saham dengan pihak 
manajemen. Pemegang saham membutuhkan informasi tambahan selain informasi keuangan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Segala macam bentuk informasi akan 
dijadikan dasar dalam memperkuat kontrol eksternal oleh institusi terhadap perusahaan. Tingkat 
kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong pihak investor institusional tersebut untuk 
melakukan usaha dalam meningkatkan ukuran suatu perusahaan semakin besar pula. 
Pengaruh Likuiditas terhadap Keputusan Hedging 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan 
hedging. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui hubungan 
likuiditas dengan keputusan hedging ditunjukkan dengan nilai estimasi parameter sebesar -0.145 
dengan nilai p-value sebesar 0.078. Nilai p-value menunjukkan signifikansi angka diatas 0,05 yang 
berarti likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan hedging. Maka dapat 
disimpulkan jika hipotesis pertama (H4) terbukti ditolak. 

Alasan ditolaknya hipotesis dikarenakan tingkat likuiditas yang rendah mengindikasikan 
banyaknya dana yang digunakan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan rendah untuk 
memenuhi kewajiban keuangan, sehingga dalam kondisi seperti ini perusahaan belum berani 
memutuskan hedging. Semakin rendahtingkat likuiditas maka semakin tinggi risiko kesulitan 
keuangan yang muncul dan perusahaan tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk 
menghadapi risiko. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ameer 
(2010), Mehmod (2014), dan Irawan (2014) yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas 
berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 
Pengaruh Peluang Pertumbuhan terhadap Keputusan Hedging 

Hipotesis kelima menyatakan bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap 
keputusan hedging. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui 
hubungan pertumbuhan perusahaan dengan keputusan hedging ditunjukkan dengan nilai estimasi 
parameter sebesar -0.148 dengan nilai p-value sebesar 0.102. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka diatas 0,05 yang berarti peluang pertumbuhan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan hedging. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H5) 
terbukti ditolak. 

Hipotesis ditolak dapat disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan perusahaan yang terjadi 
dalam tiga tahun belakangan. Peluang pertumbuhan yang rendah dapat memperkecil kegiatan 
operasi perusahaan, sehingga perusahaan kurang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
Hal ini menunjukkan nilai perusahaan yang kurang baik sehingga tidak memiliki alternatifinvestasi. 
Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ameer (2010), Sevic (2012), dan 
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Mahmood (2014) yang menyatakan bahwa tingkat peluang pertumbuhan perusahaan berpengaruh 
positif terhadap keputusan hedging. 
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Keputusan Hedging 

Hipotesis keenam menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 
keputusan hedging. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui 
hubungan kepemilikan manajerial dengan keputusan hedging ditunjukkan dengan nilai estimasi 
parameter sebesar -0.225 dengan nilai p-value sebesar 0.038. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka dibawah 0,05 yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan hedging. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H6) terbukti diterima. 

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemilik, sehingga 
manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar. Tingkat 
kepemilikan yang rendah kurang mempunyai andil besar dalam mengurangi hutang. Hal ini 
disebabkan karena penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan pada 
perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagya (2015) 
yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Keputusan Hedging 
Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

keputusan hedging. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui 
hubungan kepemilikan institusional dengan keputusan hedging ditunjukkan dengan nilai estimasi 
parameter sebesar -0.154 dengan nilai p-value sebesar 0.170. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka diatas 0,05 yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan hedging. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H7) 
terbukti ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan. Kepemilikan 
institusional merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh jumlah saham 
perusahaan yang dikelola. Kepemilikan institusi menunjukkan hasil negatif karena institusi 
memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan 
kepentingan pemegang saham minoritas sehingga disaat kepemilikan institusi meningkat maka 
kinerja perusahaan akan menurun.Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ameer (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
keputusan hedging. 
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Hedging 

Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 
keputusan hedging. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui 
hubungan ukuran perusahaan dengan keputusan hedging ditunjukkan dengan nilai estimasi 
parameter sebesar 0.292 dengan nilai p-value sebesar 0.003. Nilai p-value menunjukkan 
signifikansi angka dibawah 0,05 yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan hedging. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis pertama (H8) terbukti diterima. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan 
menghitung kapitalisasi pasar yang diperolah dari harga saham dikalikan dengan jumlah saham 
beredar. Tolak ukur tersebut dapat menjadi indikasi bahwa semakin tinggi kapitaliasi pasar 
menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan. Hal ini mengakibatkan risiko atas saham yang 
dimiliki juga besar, sehingga mendorong perusahaan untuk memutuskan melakukan hedging.Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2012) yang menyatakan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. 
Pengaruh Mediasi Ukuran Perusahaan pada Peluang Pertumbuhan terhadap Keputusan 
Hedging 

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah peluang pertumbuhan berpengaruhsecara 
signifikan terhadap keputusan hedging melalui ukuran perusahaan. Pengaruh langsung peluang 
pertumbuhan terhadap keputusan hedging sebesar -0.148 yang diketahui berpengaruh secara 
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signifikan. Pengaruhtidak langsung peluang pertumbuhan terhadap keputusan hedging yang 
ditunjukan oleh standardized indirect effect setelah melaluiukuran perusahaan menunjukan hasil 
sebesar 0,104. Diketahui adanya pengaruhyang signifikan antara hubungan peluang pertumbuhan 
terhadap ukuran perusahaan,sehingga hubungan ketiga variabel ini mengindikasikan adanya 
pengaruh mediasiberdasarkan kriteria Preacher & Hayes (2008). 

Pengaruh Mediasi Ukuran Perusahaan pada Kepemilikan Manajerial terhadap Keputusan 
Hedging 

Hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruhsecara 
signifikan terhadap keputusan hedging melalui ukuran perusahaan. Pengaruh langsung peluang 
pertumbuhan terhadap keputusan hedging sebesar -0.225 yang diketahui berpengaruh secara 
signifikan. Pengaruhtidak langsung kepemilikan manajerial terhadap keputusan hedging yang 
ditunjukan oleh standardized indirect effect setelah melaluiukuran perusahaan menunjukan hasil 
sebesar 0.097. Diketahui adanya pengaruhyang signifikan antara hubungan kepemilikan manajerial 
terhadap ukuran perusahaan, sehingga hubungan ketiga variabel ini mengindikasikan adanya 
pengaruh mediasiberdasarkan kriteria Preacher & Hayes (2008). 

Pengaruh Mediasi Ukuran Perusahaan pada Kepemilikan Institusional terhadap Keputusan 
Hedging 

Hipotesis kesebelas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruhsecara 
signifikan terhadap keputusan hedging melalui ukuran perusahaan. Pengaruh langsung peluang 
pertumbuhan terhadap keputusan hedging sebesar -0.154 yang diketahui berpengaruh secara 
signifikan. Pengaruhtidak langsung kepemilikan institusional terhadap keputusan hedging yang 
ditunjukan oleh standardized indirect effect setelah melaluiukuran perusahaan menunjukan hasil 
sebesar 0.125. Diketahui adanya pengaruhyang signifikan antara hubungan kepemilikan 
institusional terhadap ukuran perusahaan,sehingga hubungan ketiga variabel ini mengindikasikan 
adanya pengaruh mediasiberdasarkan kriteria Preacher & Hayes (2008). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling sehingga dapat diperoleh sebanyak 141 sampel. Hasil 
dari penelitian ini setelah melakukan tahap pengujian hipotesis yaitu variabel peluang 
pertumbuhan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan 
terhadap ukuran perusahaan. Variabel likuiditas, peluang pertumbuhan perusahaan, dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging, sedangkan kepemilikan 
manajerial dan ukuran perusahaan dapat secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan 
hedging. Ukuran perusahaan mampu memediasi hubungan antara variabel peluang pertumbuhan, 
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap keputusan hedging. Diketahui 
adanya pengaruhsignifikan diantara ketiga variabel ini mengindikasikan adanya pengaruh mediasi 
ukuran perusahaan.Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih lanjut variabel lain, sebagai 
contohnyavariabel makro ekonomi atau variabel eksternal perusahaan yang diduga berpengaruh 
terhadap eksposur dan pengambilan keputusan hedgingpada perusahaan, misalnya: pendapatan 
nasional, risiko bisnis, stabilitas keamanan, kebijakan politik dan pemerintah, perkembangan pasar 
uang dan pasar modal. 
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Abstract: this study aims to examine the magnitude of learning motivation and achievement enhancement in 
Advanced Accounting II after implementing a cooperative learning model using STAD with SAVI approach 
on 5th semester students of Economic Education at University of Nusantara PGRI Kediri. The data was 
collected by conducting observation, using test instruments and was analyzed by using a descriptive analysis. 
The results of this study show that the learning motivation increased from the first cycle to the second one by 
3,05. Consistently, the average score of learning achievement in the first cycle of 69,57 increased to 76,65 in 
the second one. The magnitude of student mastery criteria in the first cycle of 52% increased to 76% in the 
second one. Hence, it can be concluded that the implementation of a cooperative learning model using STAD 
with SAVI approach increases the learning motivation and achievement of 5th semester students of Economic 
Education at University of Nusantara PGRI Kediri in Advanced Accounting II. 
 
Keywords: STAD, SAVI, learning motivation, learning achievement 
 
 
Akuntansi merupakan mata kuliah yang penuh dengan hitungan dan analisis. Diperlukan 
pemahaman dan ketelitian yang tinggi dalam belajar akuntansi. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Lanjutan merupakan rangkaian mata kuliah akuntansi yang mempelajari tentang perusahaan 
berafiliasi. Topik dalam akuntansi keuangan lanjutan meliputi penyusunan laporan keuangan 
konsolidasi bagi perusahaan berafiliasi. Di masa yang akan datang mahasiswa akan  menghadapi 
tantangan berat  karena kompetensi lulusan yang sangat tinggi dan dengan diterapkannya 
kurikulum berbasis KKNI. Hal ini mengharuskan penguasaan teori dan praktik aplikasi dalam mata 
kuliah sangat diperlukan.   

Namun dalam proses pembelajaran, khususnya pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri, pada mata kuliah Akuntansi Keuangan  Lanjutan II, 
mahasiswa mengalami kesulitan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Ketuntasan belajar 
yang dapat dicapai untuk mata kuliah ini hanya 30% dengan rentang nilai terendah 30 dan nilai 
tertinggi 100. Disamping itu permasalahan lain yang ada yaitu banyak mahasiswa yang kurang 
termotivasi untuk belajar, beberapa mahasiswa bermalas-malasan, tidak antusias untuk 
mengerjakan soal-soal latihan, nilai tugas sangat rendah dan kurangnya jalinan kerjasama dalam 
kelompok pada proses pembelajaran  khususnya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 
dosen. Hal ini menunjukkan motivasi mahasiswa dalam belajar akuntansi masih rendah sehingga 
pengaruhnya pada hasil belajar juga rendah.  

Permasalahan pembelajaran akuntansi yang terjadi perlu segera dilakukan tindakan 
pemecahan masalah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengupayakan pengembangan 
strategi pembelajaran yang tepat, menarik dan efektif sehingga dapat meningkatkan ketrampilan 
dosen, motivasi mahasiswa, serta hasil belajar mahasiswa yang lebih baik. Untuk melaksanakan 
pembelajaran tersebut, peneliti menggunakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat dijadikan 
alternatif yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif memberikan dampak positif terhadap 
mahasiswa dengan prestasi yang rendah, kerjasama rendah, dan motivasi belajar yang rendah  

Menurut Slavin (2005) model STAD (Student Team Achievement Divisions) merupakan 
variasi pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Model ini juga sangat mudah diadaptasi, 
telah digunakan dalam Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Teknik dan subyek lainnya dari 
tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dalam STAD siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
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kecil yang beranggotakan 3-5 siswa yang bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap 
kelompok bertukar pikiran terhadap permasalahan yang dihadapi. Guru memberikan materi dan 
siswa di dalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok bisa menguasai pelajaran 
tersebut. Model STAD adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreatifitas, 
melatih siswa untuk bekerja sama diantara keberagaman individu.  

SAVI berarti Somatis (S) yang bermakna gerakan tubuh, Auditori (A) yang bermakna bahwa 
belajar harus berbicara dan mendengar, Visual (V) yang bermakna belajar dengan mengamati dan 
menggambarkan, dan Intelektual (I) bermakna belajar dengan memecahkan masalah. Pendekatan 
SAVI menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa 
(Wijayanti dkk, 2013).  

Pendekatan SAVI dapat diterapkan dengan model STAD. Pendekatan SAVI menuntut siswa 
belajar secara mandiri, sedangkan pada STAD memiliki kelebihan untuk dapat bekerjasama  dan 
saling membantu dalam satu tim yang terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 
berkemampuan rendah sehingga terjalin kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok dan 
mampu mengembangkan sikap saling menghargai. Penerapan pendekatan SAVI melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan dapat membantu siswa dalam meingkatkan 
motivasi dan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Upaya 
Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II Dengan 
Cooperative Learning Tipe STAD dengan Pendekatan SAVI”. 
 
METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Subyek penelitiannya 
adalah mahasiswa semester V kelas A TA. 2015-2016, prodi Pendidikan Ekonomi. Fokus 
penelitian adalah motivasi dan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 
Lanjutan II. Obyek penelitian adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pendekatan SAVI 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa khususnya pada kompetensi penyusunan 
neraca konsolidasi perusahaan berafiliasi.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang 
dilakukan secara mandiri. Penelitian dilakukan secara mandiri karena mulai tahapan observasi, 
perencanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan, serta refleksi dilakukan sendiri oleh peneliti. Hal 
ini dikarenakan terbatasnya waktu yang dimilki oleh peneliti. Penelitian dilaksanakan setelah 
pelaksanaan ujian tengah semester, sehingga waktu yang digunakan sangat terbatas.  

Model rancangan penelitian tindakan kelas yang digunakan mengacu pada rancangan model 
Kemmis dan Taggart (1988) dalam Tampobolon (2012) dengan 2 siklus. Masing –masing siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu (1) penyusunan rencana tindakan (planning), (2) pelaksanaan tindakan 
(acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) perefleksian (reflecting). Berikut adalah siklus 
rancangan model Kemmis dan Taggart (1988). 

 
Gambar 1: Siklus Rancangan Penelitin Tindakan Kelas Model Kemmis dan Taggart (1988) 

 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, pengukuran hasil tes, dan dokumentasi. 

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menentukan 
ketuntasan belajar mahasiswa dan peningkatan motivasi.  
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HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. 
Metode ini sangat baik untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, dan meningkatkan motivasi 
belajar siswa. Pendekatan SAVI  adalah pendekatan yang menggabungkan gerakan fisik dengan 
aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera yang dapat berpengaruh besar pada 
pembelajaran (Meier, 2000).  

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Siklus 
pertama dengan materi penyusunan neraca konsolidasi kepemilikan bertahun-tahun, sedangkan 
siklus kedua dengan materi penyusunan neraca konsolidasi dengan metode ekuitas. Berikut ini 
hasil rekapitulasi motivasi mahasiswa dan hasil belajar mahasiswa.  
Tabel 1: Rekapitulasi motivasi mahasiswa  

Keterangan 
Siklus 1 Siklus 2 

pertemuan 
ke-1 

pertemuan 
ke-2 

pertemuan 
ke-3 

pertemuan 
ke-1 

pertemuan 
ke-2 

pertemuan ke-3 

Rata-rata 
nilai  10,46 11,57 12,62 13,41 14,46 15,95 

Peningkatan 
tiap 
pertemuan 

- 1,11 1,05 0,78 1,05 1,49 

Rata-rata 
nilai tiap 
siklus 

11,55 14,60 

Peningkatan 
pada siklus 

3,05 
 

Sumber: Data diolah  

Menurut Uno (2007), motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang 
sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
indikator atau unsur yang mendukung. Motivasi yang ada dalam diri siswa dapat berpengaruh 
terhadap proses belajar dan hasil belajar siswa.  

Pengukuran motivasi dapat dilihat dari indikator yang dikembangkan oleh Astira dkk (2013), 
yang meliputi (1) minat dan perhatian mahasiswa terhadap mata kuliah, (2) semangat mahasiswa 
dalam melaksanakan tugas-tugas, (3) tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, (4) reaksi yang 
ditunjukkan mahasiswa terhadap stimulus yang diberikan dosen, dan (5) rasa senang dan puas 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Pengambilan data penelitian menggunakan lembar 
observasi dengan diberi skala likert antara 1 sampai dengan 4, mulai dari sangat rendah sampai 
dengan sangat tinggi.  

Pada siklus I pertemuan pertama,  motivasi mahasiswa memperoleh nilai rata-rata 10,46. 
Pada pertemuan kedua nilai rata-rata meningkat sebesar 1,11 sehingga menjadi 11,57 dan pada 
pertemuan ketiga nilai rata-rata meningkat sebesr 0,78 sehingga menjadi 12,62. Pada Siklus II 
pertemuan pertama,  motivasi mahasiswa memperoleh nilai rata-rata 13,41. Pada pertemuan kedua 
nilai rata-rata meningkat sebesar 1,05 sehingga menjadi 14,46 dan pada pertemuan ketiga nilai rata-
rata meningkat sebesar 1,49 sehingga menjadi 15,95. 

Pada siklus I pertemuan pertama sampai dengan ketiga mengalami peningkatan terus 
menerus. Pada siklus II pertemuan pertama sampai dengan ketiga juga mengalami peningkatan. 
Akan tetapi pertemuan ketiga pada siklus I mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya 
perubahan materi yang lebih sulit dan lebih rumit dalam mengerjakan. Berdasarkan hasil nilai 
motivasi siklus I ke siklus II, mengalami peningkatan sebesar 3,05. Berikut adalah tabel hasil 
belajar mahasiswa. 
Tabel 2: Hasil Belajar Mahasiswa  

Keterangan Siklus 1 Siklus 2 
Rata-rata 69,57 76,65 
Modus  50 75 
Belum tuntas (%) 48% 24% 
Tuntas (%) 52% 76% 
Peningkatan ketuntasan (%) - 24% 
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Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, 
dan psikomotor (Sudjana, 2011). Hasil belajar mahasiswa diukur melalui tes yang dilakukan secara 
individu. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa pada siklus 
pertama ke siklus kedua.  

Nilai rata-rata mahasiswa pada siklus pertama sebesar 69,57, sedangkan pada siklus kedua 
nilai rata-rata mahasiswa sebesar 76,65. Terjadi peningkatan pada siklus pertama ke siklus kedua. 
Tingkat ketuntasan mahasiswa dalam belajar juga mengalami peningkatan. Pada siklus pertama, 
ketuntasan mahasiswa hanya 52%, terdapat 18 mahasiswa yang tidak tuntas dalam belajar. Pada 
siklus kedua mahasiswa yang tidak tuntas belajar berkurang menjadi 9 mahasiswa dari 37 
mahasiswa. Persentase mahasiswa yang tuntas belajar yaitu sebesar 76%, dari sebelumnya yaitu 
siklus pertama hanya 52%.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan cooperative 
learning dengan tipe STAD dan pendekatan SAVI dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi untuk belajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II. 
Pembelajaran kooperatif akan merangsang mahasiswa untuk saling bekerjasama, saling 
menghargai, dapat menerima pendapat teman lain, dan saling mengingatkan pada tanggung jawab 
dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif dapat membantu mahasiswa yang sulit ataupun lambat 
dalam memahami materi, untuk lebih cepat menguasai dengan saling sharing dengan mahasiswa 
yang lebih cepat memahami dalam kelompok kecil. Pendekatan SAVI menekankan bahwa 
mahasiswa selain bertanggung jawab pada kelompoknya juga bertanggung jawab terhadap dirinya 
sendiri. Kegiatan mengamati, mengerjakan, dan berinteraksi dengan teman dalam satu kelompok, 
akan menumbuhkan rasa mandiri, teliti, percaya diri, bertanggung jawab, dan toleransi.  

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
cooperative learning tipe STAD dengan pendekatan SAVI dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi, pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II. Data 
penelitian menunjukkan terdapat peningkatan motivasi belajar dari siklus satu ke siklus dua yaitu 
sebesar 3,05. Adapun hasil belajar mahasiswa juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai rata-rata pada siklus satu sebesar 69,57, dan pada siklus kedua naik menjadi 76,65. 
Tingkat ketuntasan belajar mahasiswa juga mengalami kenaikan yaitu pada siklus I sebesar 52% 
dan pada siklus II menjadi 76%.  
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Abstract: This study aims to analyze the effect of competence, independence, and auditor’s professional 
ethic toward audit quality in public accountant firm located in Malang. The finding of this research suggested 
that competence and independence did not significantly influence the audit quality, while the auditor’s 
professional ethic had a significant influence on it.  
 
Keywords: competence, independence, auditor’s professional ethic, audit quality 
 
 
Pertanyaan tentang kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik bertambah besar setelah 
banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik baik dalam negeri maupun luar 
negeri. Kasus Enron di Ameriksa sampai dengan kasus PT. Kimia Farma di Indonesia membuat 
kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Profesi akuntan publik di seluruh dunia memang 
sedang menghadapi resiko sangat tinggi. Akuntan publik mulai menyadari bahwa mereka harus 
memberikan jasa profesioanalnya sesuai dengan standar profesioanal akuntan publik. Terkait 
dengan teori pengambilan keputusan (Behavioral Decision Theory), Bowdich dan Buono (1990) 
menyatakan bahwa perilaku seseorang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 
Terkadang dalam pembuatan keputusan, seseorang tidak akan lagi menggunakan pikiran 
rasionalnya jika keputusan yang diambil berkaitan erat dengan kepentingan-kepetingan pribadinya. 
Keputusan yang diambil oleh seorang auditor berupa hasil audit atau opini auditor. Untuk 
membatasi setiap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh auditor maka dibutuhkan kompetensi, 
sikap independensi dan etika profesi auditor dalam pengambilan keputusan audit. 

Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya. Hal 
tersebut sesuai dengan yang tertera dalam SA.230 (SPAP:2011) yang berbunyi “dalam pelasanaan 
audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan 
cermat dan saksama”. Kompetensi auditor dapat diukur melalui pengetahuan dan pengalaman yang 
dimiliki. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan khusus. Sedangkan 
pengalaman akan memberikan kemudahan selama proses audit dalam menemukan temuan-temuan 
yang tidak khas. Menurut Mulyadi (2011:25), pendidikan formal akuntan publik dan pengalaman 
kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi. 

Kompetensi tidaklah cukup jika tidak memiliki sikap independensi sebagai keahlian 
dasarnya. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera dalam SA.220 (SPAP: 2011) yang berbunyi 
“dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 
dipertahankan oleh auditor”. Independensi merupakan sikap tegas dan tidak mudah terpengaruh 
dalam pengambilan keputusan audit. Nilai auditor sangat bergantung pada persepsi akuntan publik 
atas sikap independensi auditor. Menurut Agoes (2012: 3-35), independen bagi akuntan publik ada 
tiga jenis independensi yaitu: (1) Independent in Apperance (independensi dilihat dari struktur 
organisasi); akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan. (2) 
Independent in Fact (independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya); akuntan publik 
seharusnya independen sepanjang menjalankan tugas dalam pemberian jasa profesionalnya dan 
mematuhi kode etik yang berlaku. (3) Independent in Mind (independensi dalam pikiran); 
independensi dalam pikiran seorang  ketika auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki 
indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit judgment yang material. 
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Setiap manusia yang memberikan jasa pada pihak lain memiliki tanggung jawab terhadap 
jasa yang diberikan. Seorang profesional dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum 
membutuhkan etika untuk mengatur setiap tindakan dan perbuatan dalam pengambilan keputusan. 
Dalam etika tersebut terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seorang auditor. Etika 
profesi auditor telah diatur dalam SA.100 (SPAP: 2011) dimana terdapat lima prinsip auditor yang 
harus dipahami dan dipatuhi yaitu prinsip integritas, objektivitas, sikap kecermatan dan kehati-
hatian, kerahasiaan serta perilaku profesional. Dengan berlandaskan etika dan keyakinan individu, 
pengambilan keputusan audit dapat dilakukan dengan tepat. Kualitas audit merupakan jaminan 
bahwa laporan keuangan dapat diakui kebenarannya. Menurut Angelo (1981: 186),  kualitas  audit 
merupakan keadaan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 
pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kompetensi, independensi dan etika profesi auditor 
adalah tiga hal yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan 
uraian diatas, maka dilakukan penelitan ini. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis eksplanasi. Obyek yang diteliti 
adalah staf auditor pada jenjang auditor junior, auditor senior, manajer, supervisor dan partner pada 
Kantor Akuntan Publik di Malang. Dengan jumlah populasi 85 staf auditor, yang dapat dijadikan 
responden penelitian adalah sebanyak 42 staf auditor. Pengumpulan data menggunakan angket. 
Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan realibilitas. Data dianalisis 
menggunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Malang berikut 
data responden yang ditemukan di lapangan. 
Tabel 1. Gambaran Umum Responden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Kompetensi 
Jabawan staf auditor dalam angket tersebut menggunakan skala likert dengan pemberian skor 

1-4. Dari hasil angket, diperoleh skor minimal 8 dan maksimal adalah 32. Dengan demikian nilai 
rentang sebesar 32-8=24, sedangkan panjang kelas interval sebesar 24:4=6. Berikut gambaran 
kompetensi auditor. 
Tabel 2. Klasifikasi Jawaban Responden pada Varibel Kompetensi 

No Klasifikasi Interval Jumlah Persentase 
1 Rendah 8-13 0 0% 
2 Cukup 14-19 0 0% 
3 Tinggi  20-26 23 54.76% 
4 Sangat Tinggi 27-32 19 45.24% 

Total 42 100% 
Sumber: Data Diolah Peneliti 

Keterangan Kriteria Frekuensi Persentasi 
Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 
19 
23 

45.23% 
54.77 

Jabatan Partner  
Manajer 
Supervisor 
Auditor Senior 
Auditor Junior 

1 
0 
2 
4 

35 

2.38% 
0% 

4.76% 
9.52% 

83.33% 
Tingkat Pendidikan S2 

S1 
D3 

1 
37 
4 

2.38% 
88.09% 
9.52% 

Lama menjadi auditor <3 tahun 
3-6 tahun 
7-9 tahun 
>10 tahun 

32 
7 
2 
1 

76.19% 
16.66% 
4.76% 
2.38% 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 42 responden terdapat 19 staf auditor pada Kantor Akuntan 
Publik di Malang atau 45,24% dari jumlah populasi yang diambil, memiliki kompetensi yang 
sangat tinggi. Sebagian besar auditor pada Kantor Akuntan Publik di Malang memiliki kompetensi 
yang tinggi dengan jumlah 23 atau 54,76%. Dan tidak terdapat staf auditor memiliki kompetensi 
pada kategori rendah dan cukup. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi staf auditor 
pada Kantor Akuntan Publik di Malang adalah baik. 

 
Independesi 

Jawaban staf auditor dalam angket tersebut menggunakan skala likert dengan pemberian skor 
1-4. Dari hasil angket yang diperoleh skor minimal 8 dan maksimal adalah 32. Dengan demikian 
nilai rentang sebesar 32-8=24, sedangkan panjang kelas interval sebesar 24:4=6. Berikut gambaran 
independensi auditor. 
Tabel 3. Klasifikasi Jawaban Responden pada Variabel Independensi 

No Klasifikasi Interval Jumlah Persentase 
1 Rendah 8-13 0 0% 
2 Cukup 14-19 0 0% 
3 Tinggi  20-26 35 83.33% 
4 Sangat Tinggi 27-32 7 16.67% 

Total 42 100% 
Sumber: Data Diolah Peneliti 

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 42 responden terdapat 7 staf auditor pada Kantor 
Akuntan Publik di Malang atau 16.67% dari jumlah populasi yang diambil, memiliki independensi 
yang sangat tinggi. Sebagian besar auditor pada Kantor Akuntan Publik di Malang memiliki 
independensi yang tinggi dengan jumlah 35 atau 83,33%. Dan tidak terdapat staf auditor memiliki 
independensi pada kategori rendah dan cukup. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa 
independensi staf auditor pada Kantor Akuntan Publik di Malang adalah baik. 
 
Etika Profesi Auditor 

Jawaban staf auditor dalam angket tersebut menggunakan skala likert dengan pemberian skor 
1-4. Dari hasil angket yang diperoleh skor minimal 13 dan maksimal adalah 52. Dengan demikian 
nilai rentang sebesar 52-13=39, sedangkan panjang kelas interval sebesar 39:4=9,75 untuk 
mempermudah, panjang interval dibulatkan menjadi 10. Berikut gambaran etika profesi auditor. 

Tabel 4. Klasifikasi Jawaban Responden pada Variabel Etika Profesi Auditor 
No Klasifikasi Interval Jumlah Persentase 
1 Rendah 13-22 0 0% 
2 Cukup 23-32 0 0% 
3 Tinggi  33-42 21 50% 
4 Sangat Tinggi 43-52 21 50% 

Total 42 100% 
Sumber: Data Diolah Peneliti 

 
Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 42 responden terdapat 21 staff auditor pada Kantor 

Akuntan Publik di Malang atau 50% dari jumlah populasi yang diambil, memiliki etika profesi 
auditor yang sangat tinggi dan tinggi. Dan tidak terdapat staf auditor memiliki etika profesi auditor 
pada kategori rendah dan cukup. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa independensi staf 
auditor pada Kantor Akuntan Publik di Malang adalah sangat baik. 
 
Kualitas Audit 

Jawaban staf auditor dalam angket tersebut menggunakan skala likert dengan pemberian skor 
1-4. Dari hasil angket yang diperolh skor minimal 9 dan maksimal adalah 36. Dengan demikian 
nilai rentang sebesar 36-9=27, sedangkan panjang kelas interval sebesar 27:4=6,75 untuk 
mempermudah, panjang interval dibulatkan menjadi 7. Berikut gambaran kualitas audit. 
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Tabel 5. Klasifikasi Jawaban Responden pada Variabel Kualitas Audit 
No Klasifikasi Interval Jumlah Persentase 
1 Rendah 9-15 0 0% 
2 Cukup 16-22 0 0% 
3 Tinggi  23-29 20 47.62% 
4 Sangat Tinggi 30-36 22 52.33% 

Total 42 100% 
Sumber: Data Diolah Peneliti 

 
Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 42 responden terdapat 22 staff auditor pada Kantor 

Akuntan Publik di Malang atau 52,33 % dari jumlah populasi yang diambil, memiliki kualitas yang 
sangat tinggi. Sebagian besar auditor pada Kantor Akuntan Publik di Malang memiliki kualitas 
audit yang tinggi dengan jumlah 20 atau 47,62%. Dan tidak terdapat staf auditor memiliki 
independensi pada kategori rendah dan cukup. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas 
staf auditor pada Kantor Akuntan Publik di Malang adalah sangat baik. 
Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel Β thitung Sig-t 
Kompetensi (X1) 

Independensi (X2) 
Etika Profesi Auditor (X3) 

0.215 
0.016 
0.390 

1.263 
0.099 
3.712 

0.214 
0.922 
0.001 

Konstanta 
R Square 

Adjusted R Square 
Fhitung 
Sig F 

7.815 
0.613 
0.583 

20.104 
0.000 

 
Dari analisis data diatas, diperoleh hasil signifikan t untuk variabel kompetensi (X1) dan 

independensi (X2) memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 yaitu 0.214 dan 0.922. Hal ini 
membuktikan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
audit (Y). Sedangkan signifikan t untuk variabel etika profesi auditor (X3) membuktikan bahwa 
etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit (Y) sebesar 0.001 kurang dari 0.050. Pada 
tabel diatas menunjukkan nilai R2 sebesar 0,613 atau 61,30%. Hal ini menunjukkan bahwa 
perngaruh keseluruhan variabel kompetensi, independensi dan etika profesi auditor memliliki 
prosentase sebesar 61.30%. Sedangkan sisanya sebesar 38.70% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Pembahasan 
Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Dalam penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dimana kompetensi tidak memiliki 
pengaruh terhadap kualitas audit. Teori Behavioral Decision yang dikembangkan oleh Bowditch 
dan Bouno (1990) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai struktur pengetahuan yang 
mempengaruhi cara dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang diambil akan 
menentukan kualitas dari hasil audit. Tindakan dalam pengambilan keputusan hasil audit, auditor 
menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kompetensi diukur melalui dua 
indikator yaitu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Parasayu dan Rohman (2014), Prahayuningtyas dan 
Sudarma (2014) dan Christiawan (2000)  menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman 
auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam penelitian tersebut dinyatakan 
bahwa pengetahuan merupakan proses kognitif internal dari pendidikan yang akan mempengaruhi 
kualitas audit. Pengetahuan dan pengalaman auditor yang tinggi, maka kualitas audit yang 
dihasilkan semakin baik. Dan auditor yang berpengalaman akan mudah menemukan butir-butir 
temuan pada proses audit. Kompetensi dan independensi akan menentukan kualitas audit. Semakin 
tinggi pendidikan dan banyaknya pengalaman yang dimiliki maka kualitas audit akan semakin 
baik.Berbeda dengan  penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Budiartha (2015) dan Supa 
(2012), dimana kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi 
tingkat kompetensi yaitu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor tidak 
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menjamin bahwa kualitas audit yang dihasilkan baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 
kompetensi bukanlah hal dominan dalam menghasilkan kualitas audit yang disebabkan faktor lain 
yang lebih dominan dibandingkan dengan kompetensi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Budiartha (2015) 
dan penelitian oleh Supa (2012) yang menyatakan kompetensi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. Faktor yang menjadi penyebab adalah responden sebagian besar adalah 
auditor junior dari berbagai jenjang yaitu, auditor junior, senior, supervisor, manajer dan partner. 
Dalam sebuah tim audit, auditor yang berkedudukan sebagai auditor junior mendapatkan 
pengawasan dari jenjang auditor di atasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan selama 
proses audit. Jadi, perlu adanya review hasil audit yang dikerjakan oleh auditor jenjang junior. 
Auditor junior memiliki latar belakang pendidikan akhir Strata-1. Selama menempuh pendidikan 
S1, pemberian materi auditing hanya diberikan secara teori sehingga dalam praktik akan 
mengalami kesulitan. Maka dari itu auditor wajib menempuh Pendidikan Profesi Berkelanjutan 
(Continuing Professional Education) untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang auditing. 
Didukung dengan pengalaman auditor junior sebagian besar <3 tahun pengalaman kerja. Dilihat 
dari jumlah tahun pengalaman yang dimiliki auditor dengan rentang waktu <3 tahun tersebut, 
auditor memiliki kemampuan yang kurang memadai dalam menganalisa dan mengidentifikasi 
temuan-temuan audit selama proses audit. Kurangnya pengalaman yang dimiliki akan penyebabkan 
tindakan dalam pengambilan keputusan tidak maksimal dan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Auditor yang berpengalaman memiliki banyak keunggulan yaitu kepekaan auditor dalam 
menganalisa temuan-temuan yang didapat selama proses audit, lebih akurat mengetahui kesalahan, 
dan mengetahui kesalahan yang tidak khas. Jenjang pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang 
banyak akan mampu menghasilkan temuan audit yang lebih baik dan berkualitas. Kurangnya 
pendidikan yang dimiliki dan pengalaman auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang 
kurang maksimal. Penelitian ini tidak dapat membuktikan kompetensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. 
Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Dalam penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dimana independesi tidak memiliki 
pengaruh terhadap kualitas audit. Teori pengambilan keputusan oleh Bowditch dan Bouno (1990) 
berhubungan dengan tindakan seseorang dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Selama 
proses pengambilan keputusan auditor berhak mempertahankan sikap independensi agar keputusan 
yang diambil tepat. Berdasarkan SA Seksi 220 (SPAP:2011) juga menjelaskan bahwa auditor harus 
bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena melaksanakan pekerjaan untuk 
kepentingan umum dan tidak memihak siapapun untuk mempertahankan pendapatnya. Karena hasil 
audit sangat bergantung pada persepsi akuntan publik atas independensi auditor. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Septriani dan Sujana (2013) dan Sari (2015) yang 
menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sikap 
independensi yang tinggi, auditor akan mampu memaparkan seluruh laporan keuangan sesuai 
dengan hasil auditnya. Independensi timbul karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap pihak 
yang dipercaya untuk menilai laporan keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Tjun, dkk. (2014) dimana hasil penelitian tersebut bahwa independensi tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjun, dkk. (2014) dimana hasil 
penelitian tersebut bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
Pengukuran variabel independensi diukur dengan indikator lama hubungan dengan klien, tekanan 
dari klien, dan telaah rekan auditor. Faktor yang menyebabkan independensi tidak memiliki 
pengaruh terhadap kualitas audit adalah karena pada dasarnya auditor telah memiliki sikap 
independensi. Sikap independensi auditor yang merupakan sifat dasar yang harus dimiliki bahkan 
telah ada sebelum melakukan kontrak kerja sama dengan klien yaitu Pertama, Independent in 
Apperance menyatakan bahwa auditor   telah independen karena merupakan pihak dari luar 
perusahaan. Kedua, Independent in Fact menyatakan bahwa auditor selama dalam menjalankan 
tugasnya harus selalu mematuhi kode etik sebagai profesional. Ketiga, Independent in Mind 
menyatakan bahwa auditor harus mampu menemukan temuan audit. Jadi, karena independensi 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 249 

 

merupakan sikap dasar yang harus dimiliki seorang auditor, bahkan sebelum melakukan kontrak 
kerjasama terhadap klien sehingga independesi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap 
kualitas audit.  

Faktor lainnya yang mungkin menjadi penyebab independensi tidak memberikan pengaruh 
terhadap kualitas audit karena pelanggaran yang dilakukan auditor terhadap sikap independen yang 
dimiliki. Sikap mental independen auditor meliputi independen dalam pikiran (in mind), dalam 
fakta (in fact) dan dalam penampilan (in appearance). Tudingan pelanggaran independent in 
apperance yang dilakukan auditor sering terjadi. Kemungkinan ada yang menyebabkan 
perlanggaran dapat terjadi yaitu kantor akuntan publik melakukan multi servis kepada klien dan 
tidak ada batasan lamanya kantor akuntan publik melakukan audit pada klien yang sama. 
Pemberian multi servis kepada klien dan tidak memberikan  batasan seorang auditor dalam 
mengaudit perusahaan klien dapat menurunkan independensi seorang auditor. 

 Variabel independensi sebaiknya menggunakan empat sub variabel yaitu lama hubungan 
dengan klien, tekanan dari klien, telaah rekan auditor dan jasa non audit. Indikator jasa non audit 
digunakan untuk mengukur tindakan seorang auditor dalam memberikan jasa audit kepada klien. 
Apabila auditor memberikan jasa non audit terhadap klien maka akan menurunkan independensi 
seorang auditor karena telah melakukan multi jasa terhadap klien. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan independensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. 
Pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Dalam penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dimana etika profesi auditor memiliki 
pengaruh terhadap kualitas audit. Etika profesi berfungsi untuk mengatur tindakan auditor dalam 
pengambilan keputusan audit. Tindakan auditor terkait dengan Teori Behavioral Decision yang 
dikembangkan oleh Bowditch dan Bouno (1990) menyatakan bahwa perilaku atau tidakan 
seseorang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Etika profesional dikeluarkan oleh 
organisasi untuk mengatur perilaku anggota dalam menjalankan praktik profesi bagi masyarakat. 
Di dalam SA.100 (SPAP:2011) telah diatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi auditor yaitu 
prinsip integritas, prinsip objektivitas, sikap kecermatan dan kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan  
prinsip perilaku profesional. Menurut Mulyadi (2011:50), kepercayaan masyarakat akan meningkat 
apabila seorang profesional telah menerapkan standar terhadap pelaksanaan pekerjaan. 

Penelitian Prasetyo dan Utama (2015) mengungkapkan bahwa etika profesi merupakan 
landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap auditor. Pemahaman etika akan 
mengharapkan sikap, tingkah laku dan perbuatan auditor dalam mencapai hasil yang lebih baik. 
Penelitian yang dilakukan Sari (2015), menyatakan bahwa sebagai profesi yang tanggung jawab 
sosial dan moral menjadikan kepatuhan pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik sangat diperlukan. 
Hasil tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Jurnaedi dkk (2014) yang menyatakan 
bahwa dalam kode etik profesi seorang auditor diatur berbagai masalah, baik prinsip maupun 
standar teknis. Apabila semua kode etik tersebut diikuti maka secara tidak langsung akan 
mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan auditor. 

Etika profesi merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dipatuhi oleh auditor. 
Keberadaan etika dimaksudkan untuk mengatur sikap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh 
auditor. Di dalam kode etik telah diatur masalah auditor baik secara prinsip maupun teknis. Dengan 
adanya pemahaman auditor terhadap etika profesi diharapkan sikap, tingkah laku dan perbuatan 
auditor dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pencapaian hasil audit. 
Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, 
sehingga memberikan pendapat audit yang benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan 
oleh perusahaan.  

Penerapan standar terhadap etika profesi akan meningkatkan kepercayan masyarakat 
terhadap kualitas hasil kerja. Kualitas audit akan meningkat ketika proses pengauditan dilakukan 
oleh auditor yang menjunjung tinggi etika profesi karena etika profesi memainkan peran dalam 
semua jenis profesi termasuk profesi akuntan publik. Auditor yang memiliki norma dan moral 
tinggi sesuai dengan standar audit, maka akan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan dari penelitian ini adalah: 1) Tidak ada pengaruh secara parsial kompentensi 

terhadap kualitas audit, 2) Tidak ada pengaruh secara parsial independensi terhadap kualitas audit, 
3) Ada pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Saran bagi auditor dan Kantor 
Akuntan Publik adalah untuk dapat meningkatkan kualitas audit dengan penerapkan prinsip-prinsip 
etika profesi auditor dan menetapkan kebijakan serta pengawasan dari pihak supervisor maupun 
partner. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti kualitas audit tidak hanya berpacu pada 
kompetensi, independensi dan etika profesi auditor, namun dapat menggunakan variabel lainnya 
yang lebih berpengaruh. 
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Abstract: The lack of implementation of attractive learning model at SMK Muhammadiyah 2 Malang 
especially for tenth grade students of accounting leads the lack of students’ enthusiasm in learning process. 
The implementation of problem based learning-peer tutor is expected to overcome such problem in order to 
enhance students’ learning outcomes. The present study aims at determining the improvement of learning 
activities and outcomes of the students by means of peer tutor problem based learning implementation. The 
present study is a qualitative descriptive class action research. The data were collected through observation, 
test and documentation. Student assessment both the process and result are assessed by the researcher and 
three observers. The implementation of problem based learning-peer tutor is proven to enhance learning 
activity and outcomes of the students.  

Key words: problem based learning, couval tutor, activity, learning outcome 
 
 
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum untuk perkembangan pendidikan. Kurikulum 
yang saat ini dipakai sebagai acuan sistem pendidikan di Indonesia adalah Kurikulum 2013 atau 
lebih sering disebut K13. Tujuan upaya peningkatan pendidikan akan tercapai jika sistem 
pembelajaran dirubah sesuai tujuan pendidikan nasional. Sistem pembelajaran akan mencapai 
tujuan pembelajaran dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, khususnya guru dan siswa. 
Namun, ada beberapa faktor yang membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal 
salah satunya adalah penerapan model pembelajaran yang membuat siswa kurang mampu 
memahami maksud dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru yang ditandai dengan 
hasil belajar belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Kurikulum yang digunakan 
pada pembelajaran di SMK Muhammadiyah 2 Malang adalah K13. Di SMK Muhammadiyah 2 
Malang khususnya kelas X AK belum menggunakan model yang sesuai dengan K13, sehingga 
akibatnya tujuan pembelajaran yang telah dirancang tidak tercapai dengan maksimal. Tidak 
digunakannya model pembelajaran yang sesuai dengan K13 membuat hasil belajar siswa kelas X 
AK SMK Muhammadiyah 2 Malang kurang memuaskan, sehingga perlu adanya motivasi model 
pembelajaran. K13 memberikan inovasi pengajaran dengan pendekatan Saintifik (Saintifik 
Approach).  

Menurut Wena (2009:91), strategi belajar berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran 
dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam 
belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. Beberapa alasan 
memilih model pembelajaran tersebut adalah karena dengan Problem Based Learning siswa 
diajarkan untuk dapat menemukan solusi dari berbagai masalah selama pembelajaran. Pengertian 
tutor sebaya menurut Sawali (2007) adalah siswa di kelas tertentu yang memiliki kemampuan di 
atas rata-rata anggotanya yang bertugas untuk membantu kesulitan anggota dalam memahami 
materi ajar. 

Diterapkannya model pembelajaran Problem Based Learning - Tutor Sebaya agar nantinya 
dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Aktivitas merupakan prinsip atau asas 
yang sangat penting dalam pembelajaran. Sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat 
untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas 
(Sardiman, 2008: 96). Aktivitas yang tinggi merupakan cerminan dari antusiasme peserta didik 
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terhadap pembelajaran. Dengan beberapa aktivitas yang meningkat dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, karena saat melakukan aktivitas pada tahapan Problem Based Learning-Tutor Sebaya 
siswa juga akan banyak belajar maka hal ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Hasil belajar 
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman 
belajarnya (Sudjana, 2010:22).  Hasil belajar sendiri berfungsi sebagai petunjuk mengenai 
perubahan perilaku yang akan dicapai oleh peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan belajar 
yang dilakukan, kompetensi dasar, dan materi standar yang dikaji. Sehingga, tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
 
METODE 

 Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah adalah 
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor 
dalam Sumadoyo, 2013: 3). Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Menurut Kemmis & Taggart (dalam Sumadayo, 2013: 19) “penelitian tindakan kelas adalah suatu 
bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk 
meningkatkan penalaran dan keadilan praktik guruan dan sosial mereka, serta pemahaman mereka 
mengenai praktik ini dan terhadap siswa tempat dilakukan praktik-praktik ini”.  

Peneliti memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini, peneliti akan menjadi 
perencana, pelaksana, reflector, serta pelapor hasil dari penelitian ini. Subjek dari penelitian ini 
adalah siswa-siswi kelas X AK SMK Muhammadiyah 2 Malang yang terdiri dari 18 siswa. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan peneliti selama proses pembelajaran 
berlangsung juga dari hasil wawancara. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh 
dari hasil belajar siswa serta skor dari aktivitas guru dan siswa selama penerapan pembelajaran 
dengan memanfaatkan model pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya. Analisis data 
pada penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setiap kali 
pemberian tindakan di lapangan berakhir. Analisis data dilakukan terhadap data hasil wawancara, 
hasil tes keterampilan diskusi siswa, catatan lapangan, dan hasil observasi yang telah didapat di 
lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Hasil penelitian penerapan model pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya ini 
menggunakan dua siklus. Berikut paparan data hasil penelitian penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning-Tutor Sebaya. 
1. Paparan data siklus I akan disajikan melalui tahapan Problem Based Learning 
a. Paparan data pelaksanaan Problem Based Learning 

Tahapan Problem Based Learning pertama yaitu “Menemukan Masalah”. Pada tahap ini 
setiap kelompok melakukan observasi pada UMKM MKA (Muda Kunir Asam) yang memproduksi 
minuman berbahan baku dari tanaman obat keluarga (toga). UMKM MKA ini belum pernah 
merencanakan jumlah penjualan yang pasti, sehingga pada saat produksi UMKM MKA tidak dapat 
memenuhi jumlah penjualan yang telah direncanakan. UMKM MKA tidak bisa memprediksi 
jumlah bahan baku yang harus dibeli karena belum ada anggaran produksi yang pasti. Tidak 
adanya perencanaan yang matang pada saat proses produksi juga membuat UMKM MKA tidak 
bisa menentukan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Dari 
permasalahan tersebut, UMKM MKA memerlukan anggaran penjualan, anggaran produksi, 
anggaran biaya bahan baku, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung.  Dari masalah yang terjadi 
pada UMKM MKA membuat masing-masing kelompok terdorong untuk menyusun anggaran yang 
dibutuhkan. Guru telah menentukan kelompok untuk membuat masing-masing anggaran. 
Kelompok 1 membuat anggaran penjualan, kelompok 2 membuat anggaran produksi, kelompok 3 
membuat anggaran bahan baku, dan kelompok 4 membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. 
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Tahap selanjutnya dari Problem Based Learning adalah “Identifikasi Masalah”. Pada tahap 
identifikasi masalah, kelompok 1 mendiskusikan mengenai data-data yang diperlukan untuk 
menyusun anggaran penjualan karena kelompok 1 membuat anggaran penjualan. Kelompok 2 
menyusun anggaran produksi, sehingga kelompok 2 melakukan identifikasi terhadap data-data 
yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran data produksi. Data-data yang diperlukan untuk 
menyusun anggaran produksi adalah tingkat penjualan (rencana penjualan), jumlah persediaan 
akhir barang jadi, serta tingkat persediaan awal barang jadi. Kelompok 3 akan membuat anggaran 
biaya bahan baku, kelompok 3 melakukan identifikasi mengenai data-data yang dibutuhkan untuk 
membuat anggaran pembelian bahan baku. Data-data yang dibutuhkan tersebut adalah jenis bahan 
baku, kebutuhan baku, standar penggunaan bahan baku, serta harga per unit bahan baku. Kelompok 
4 akan menyusun anggaran tenaga kerja langsung kelompok 4 melakukan identifikasi data yang 
dibutuhkan adalah jumlah tenaga kerja, jam kerja, dan SUR (jam kerja langsung/ unit). 

Tahap selanjutnya adalah “Pengunpulan Data”. Dalam tahap ini setiap kelompok 
mengumpulkan fakta/ data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Kelompok 1 mengumpulkan data yang sebelumnya telah diidentifikasi untuk 
pemecahan masalah. Data-data yang dikumpulkan untuk membuat anggaran penjualan yaitu : 
jumlah penjualan untuk masing-masing triwulan adalah sama yaitu 4.000 unit dan harga untuk satu 
unit adalah Rp 1.000. UMKM MUDA KUNIR ASAM memperkirakan tidak ada kenaikan 
ataupun penurunan harga selama satu periode sehingga harga untuk satu periode adalah sama. 
Kelompok 2 dalam mengumpulkan data untuk menyusun anggaran produksi. Kelompok 2 
memperoleh data sebagai berikut, antara lain : penjualan yang jumlahnya stagnan untuk setiap 
triwulan yaitu 4.000 unit/ triwulan, untuk persediaan akhir diperkirakan pada triwulan 1 (200), 
triwulan 2 (700), triwulan 3 (200),dan triwulan 4 (200); serta untuk persediaan awal periode saat ini 
adalah 200 unit. Dari data-data tersebut, kelompok 2 menyusun anggaran produksi. Kelompok 3 
mengumpulkan data untuk membuat anggaran biaya bahan baku. Unit produksi yang telah 
diperoleh dari kelompok 2 dilengkapi dengan data-data yang dikumpulkan oleh kelompok 3. Bahan 
baku yang dibutuhkan oleh UMKM MUDA KUNIR ASAM adalah kunir, asam, gula putih, dan 
gula merah. Membuat 500 unit kunir asam dibutuhkan 5kg kunir, 2kg asam, 10 kg gula putih dan 
5kg gula merah. Harga untuk kunir 7.000/ kg, asam 5.000/kg, gula putih 14.000/ kg, gula merah 
7.000/kg. Data-data tersebut untuk kemudian digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku. 
Kelompok 4 mengumpulkan data untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. UMKM 
MUDA KUNIR ASAM tidak memberi upah pada pekerjanya karena menggunakan sistem 
kekeluargaan, namun kelompok 4 menyusun anggaran jam kerja langsung. Data-data yang 
diperoleh adalah sebagai berikut : untuk membuat 500 unit dibutuhkan 6 pekerja selama 6 jam. 
Data-data tersebut diperlukan untuk mengetahui jam kerja langsung.  

Tahap selanjutnya adalah “Pengujian Hipotesis”. Tahap pengujian hipotesis pada langkah 
Problem Based Learning setara dengan pemecahan masalah. Pada tahap ini setiap kelompok 
menyusun anggaran dengan setiap data yang diperoleh dalam membuat masing-masing anggaran. 
Kelompok 1 menyusun anggaran dengan menggunakan data yang telah diperoleh yaitu jumlah 
penjualan setiap triwulan dan harga penjualan untuk satu unit produk. Pada triwulan pertama, 
jumlah penjualan 4.000 unit dengan harga Rp 1.000 untuk satu unitnya. Kemudian kelompok 1 
menyusun anggaran penjualan. Kelompok 2 menyusun anggaran produksi dengan memanfaatkan 
data yang telah diperoleh yaitu : penjualan yang jumlahnya stagnan untuk setiap triwulan yaitu 
4.000 unit/ triwulan; untuk persediaan akhir diperkirakan pada triwulan 1 (200), triwulan 2 (700), 
triwulan 3 (200),dan triwulan 4 (200); serta untuk persediaan awal periode saat ini adalah 200 unit. 
Kelompok 3 menyusun anggaran bahan baku dengan menggunakan data yang telah diperoleh. 
Bahan baku yang dibutuhkan setiap 500 unit adalah 5kg kunir , 2kg asam, 10 kg gula putih dan 5kg 
gula merah. Harga untuk kunir 7.000/ kg, asam 5.000/kg, gula putih 14.000/ kg, gula merah 
7.000/kg. Triwulan 1 kelompok 3 mengalikan jumlah unit produksi dengan SUR (kebutuhan bahan 
baku per unit produksi), jumlah unit produksi adalah 4.000 unit dengan kebutuhan kunir per 
unitnya (SUR) 5 kg untuk 500 unit, maka untuk menghasilkan 4.000 unit dibutuhkan 40kg kunir. 
Asam yang diperlukan untuk 500 unit produksi adalah 2kg, sehingga untuk produksi 4.000 unit 
dibutuhkan 16kg asam. Gula putih yang dibutuhkan untuk 500 unit unit produksi adalah 10kg, 
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sehingga untuk memproduksi 4.000 unit dibutuhkan 400kg gula putih. Gula merah yang 
dibutuhkan untuk 500 unit produksi sebanyak 5kg, sehingga untuk memproduksi sebanyak 4.000 
unit dibutuhkan 40kg gula merah. Kelompok 4 menyusun anggaran tenaga kerja langsung dengan 
memanfaatkan data yang telah berhasil dikumpulkan. Data ini berupa jumlah tenaga kerja dan 
jumlah jam kerja. 

Tahap selanjutnya adalah “Perumusan Simpulan”. Kelompok 1 merumuskan simpulan 
mengenai anggaran penjualan. Kelompok 1 menyimpulkan bahwa jumlah penjualan UMKM MKA 
masih stagnan dan stabil. UMKM MKA perlu meningkatkan tingkat penjualannya jika ingin 
mendapatkan laba yang lebih besar. Kelompok 2 menyimpulkan bahwa dalam memproduksi kunir 
asam, UMKM MKA harus mempertimbangakn persediaan awal dan persediaan akhir periode saat 
ini. jumlah produksi yang tidak sesuai akan mempengaruhi jumlah kunir asam yang dijual. 
Kelompok 3 merumuskan simpulan mengenai anggaran kebutuhan pembelian bahan baku. 
Anggaran kebutuhan bahan baku ini memudahkan UMKM MKA dalam membeli bahan baku yang 
dibutuhkan, sedangkan anggaran pembelian bahan baku membantu UMKM MKA dalam 
menyiapkan dana untuk pembelian bahan baku. Kelompok 4 merumuskan simpulan mengenai 
anggaran tenaga kerja langsung. Dengan adanya anggaran tenaga kerja langsung, UMKM MKA 
bisa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah kunir asam 
yang telah dianggarkan dengan tenaga kerja UMKM MKA.  
b. Aktivitas Belajar 

Aktivitas yang terlihat pada  tahap menemukan masalah adalah bertanya, mendengarkan dan 
mencatat. Tahap selanjutnya adalah “Identifikasi Masalah”. Aktivitas kelompok menonjol pada 
tahap ini adalah aktivitas diskusi, pemilihan strategi pemecahan masalah, dan menganalisis faktor-
faktor. Tahap selanjutnya adalah “Pengumpulan Data”. Aktivitas kelompok pada saat 
mengumpulkan data adalah aktivitas bertanya, mendengarkan dan mencatat. Tahapn selanjutnya 
adalah “Pemecahan Masalah”. Aktivitas yang terlihat ketika melakukan pengujian hipotesis/ 
pemecahan masalah adalah diskusi berbasis tutor sebaya dan pemecahan masalah. Tahap terakhir 
adalah “Perumusan Simpulan”. Aktivitas yang menonjol pada tahap perumusan simpulan adalah 
pengambilan keputusan. 
Tabel 4.1 Aktivitas Belajar Siklus I 

Aktivitas Belajar/ Tahapan Problem 
Based Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Menemukan Masalah 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

 
P 
 

 
P 
P 
P 
P 

 
P 
P 
P 
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11. Mengidentifikasi Masalah 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

   
 

 
P 
P 
P 
P 
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P 
P 
P 

 
P 
P 
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12. Mengumpulkan Data 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

 
P 
P 
P 
P 

 
P 
P 
P 
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P 
P 
P 
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13. Pengujian Hipotesis 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

    
P 
P 
P 
P 

   
P 
P 
P 
P 

  

14. Merumuskan Simpulan 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

         
P 
P 
P 
P 
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c. Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan dengan empat indikator. Indikator pertama adalah penilaian terhadap 
pelaksanaan tahapan Problem Based Learning yang telah dilalui oleh masing-masing kelompok. 
Indikator penilaian kedua adalah penilaian terhadap laporan yang disusun setelah selesai 
melakukan tahapan Problem Based Learning. indikator penilaian ketiga adalah nilai presentasi 
setiap kelompok mengenai hasil laporan dengan melalui tahapan Problem Based Learning. 
indikator penilaian keempat adalah pemberian post-test pada masing-masing siswa sesuai dengan 
ttugas yang diberikan oleh guru. Rekapitulasi nilai proses Problem Based Learning dapat dilihat 
pada lampiran repitulasi nilai. Penilaian untuk kinerja siswa bisa dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.2 Penilaian Siklus I 

Keterangan PBL Post-test 

Kelompok 1  75  
Syainul Umama  75 
Dewi yulia Rahma  70 
Indah Dewi Kusuma  70 
Novinda Prahasti Putri  75 
Kelompok 2 67  
Elin Elina  80 
Mariyanti Anggraeni Wulandari  75 
Susilowati  75 
Violin Nur Azizah  75 
Kelompok 3 67  
Halimatus Sa’diyah  75 
Hayudhan Vira S.  80 
Lidya Safitri  80 
Kelompok 4 75  
Ella Arista  80 
Lillavati Putri  75 
Vivi Maulina  80 

 
d. Refleksi 

Saat pembelajaran siklus I aktivitas siswa telah meningkat daripada aktivitas saat 
pratindakan. Hal ini terlihat siswa aktif dalam bertanya ataupun menanggapi kelompok yang 
sedang presentasi. Hal tersebut tidak terlepas dari model pembelajaran Problem Based Learning 
yang memiliki tahapan yang mengharuskan siswa untuk lebih aktif. Terdapat beberapa kekurangan 
pada siklus I yaitu masih banyak siswa yang merasa bingung dalam penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning sehingga siswa masih kurang sistemasis dalam pelaksanaan Problem 
Based Learning. 

 
2. Paparan data siklus II melalui tahapan Problem Based Learning 
a. Paparan pelaksanaan Problem Based Learning 

Tahapan Problem Based Learning adalah “Menemukan Masalah”. Pada tahapan ini setiap 
kelompok melakukan observasi kepada anggota keluarga salah satu anggota kelompok. Kelompok 
1 menemukan masalah pada anggota keluarga Indah Dewi Kusuma yang memiliki tabungan. 
Anggota keluarga Indah Dewi Kusuma tersebut ingin mengetahui jumlah tabungannya pada kurun 
waktu tertentu di masa mendatang dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank. Kelompok 2 
menemukan masalah pembelian sepeda motor secara kredit. Pembeli tersebut adalah paman Elin 
Elina. Paman Elin Elina ingin mengetahui besar angsuran per bulan. Kelompok 3 mendapatkan 
masalah yang berhubungan dengan materi nilai waktu dari uang. masalah yang ditemui oleh 

Keterangan : 
1. Aktivitas Bertanya   5. Pemilihan Strategi Pemecahan Masalah 
2. Aktivitas Mendengarkan   6. Aktivitas Menganalisis Data 
3. Aktivitas Mencatat   7. Aktivitas Pemecahan Masalah  
4. Aktivitas Diskusi    8. Aktivitas Membuat Keputusan 
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kelompok 3 adalah mengenai tabungan. Keluarga Lidya ingin menabung sejumlah uang saat ini 
untuk mendapatkan uang Rp 10.000.000 di tahun depan. Kelompok 4 menemukan masalah dari 
anggota keluarga Lillavati Putri. Anggota keluarga Lillavati tersebut menggadaikan kalung emas ke 
pegadaian. Anggota keluarga Lillavati  ingin mengetahui bersarnya pembayaran setelah dikenakan 
dengan bunga dari pegadaian. 

Tahap selanjutnya adalah “Identifikasi Masalah”. Identifikasi masalah yang dilakukan oleh 
kelompok 1 adalah mencari tahu komponen apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan nilai 
tabungan pada waktu di masa mendatang. Identifikasi yang dilakukan oleh kelompok 2 adalah 
dengan mengetahui jumlah bunga, harga sepeda motor, serta waktu pembayaran. Data yang harus 
dikumpulkan oleh kelompok 3 adalah bunga, jumlah yang diharapka, dan jangka waktu. Kelompok 
4 melakukan identifikasi mengenai penggadaian kalung emas. Kelompok melakukan identifikasi 
pemecahan masalah dan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghitung nilai uang saat 
dilakukannya pembayaran. 

Tahap selanjutnya adalah “Pengumpulan Data”. Kelompok 1 mengumpulkan data mengenai 
jumlah tabungan, bunga dan jangka waktu tabungan untuk menilai nilai uang di masa mendatang. 
Kelompok 2 mencari data mengenai pokok angsuran, bunga, dan waktu mengangsur. Kelompok 3 
mengumpulkan data harga motor, bunga, dan waktu mengangsur. Kelompok 4 mencari data 
mengenai berat kalung emas, pengenaan harga per gramnya, dan pengenaan bunga. 

Tahapan selanjutnya adalah “Pemecahan Masalah”. Kelompok 1 melakukan pemecahan 
masalah mengenai masalah tabungan yang ingin diketahui besar tabungan pada kurun waktu 
tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Kelompok 2 melakukan pemecahan masalah 
dengan masalah pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit telah diketahui pembayaran awal, 
bunga, dan waktu pelunasan. Kelompok 3 melakukan pemecahan masalah mengenai jumlah 
tabungan yang harus disetor saat ini untuk mendapatkan sejumlah uang di masa mendatang. 
Kelompok 4 melakukan pemecahan masalah berkenaan dengan nilai uang di masa mendatang pada 
kasus penggadaian perhiasan, dalam hal ini kalung emas. 

Tahapan terakhir adalah “Perumusan Simpulan”. Kelompok 1 menarik simpulan mengenai 
jumlah tabungan di masa mendatang dengan pokok tabungan, bunga dan waktu tertentu. Kelompok 
2 menyimpulkan mengenai besar angsuran bulanan pembelian sepeda motor kredit dengan bunga 
dan jumlah pembayaran angsuran yang telah ditentukan. Kelompok 3 menyimpulkan mengenai 
jumlah tabungan yang harus disetor oleh keluarga Lidya. Kelompok 4 menyimpulkan mengenai 
nilai uang pembayaran penggadaian perhiasan pada saat pelunasan. 

b. Aktivitas Belajar 
Aktivitas yang terlihat pada  tahap menemukan masalah adalah bertanya, mendengarkan dan 

mencatat. Tahap selanjutnya adalah “Identifikasi Masalah”. Aktivitas kelompok menonjol pada 
tahap ini adalah aktivitas diskusi, pemilihan strategi pemecahan masalah, dan menganalisis faktor-
faktor. Tahap selanjutnya adalah “Pengumpulan Data”. Aktivitas kelompok pada saat 
mengumpulkan data adalah aktivitas bertanya, mendengarkan dan mencatat. Tahapn selanjutnya 
adalah “Pemecahan Masalah”. Aktivitas yang terlihat ketika melakukan pengujian hipotesis/ 
pemecahan masalah adalah diskusi berbasis tutor sebaya dan pemecahan masalah. Tahap terakhir 
adalah “Perumusan Simpulan”. Aktivitas yang menonjol pada tahap perumusan simpulan adalah 
pengambilan keputusan. 
Tabel 4.1 Aktivitas Belajar Siklus I 

Aktivitas Belajar/ Tahapan Problem 
Based Learning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Menemukan Masalah 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
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15. Mengidentifikasi Masalah 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
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Aktivitas Belajar/ Tahapan Problem 
Based Learning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Mengumpulkan Data 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

 
P 
P 
P 
P 

 
P 
P 
P 
P 

 
P 
P 
P 
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17. Pengujian Hipotesis 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

    
P 
P 
P 
P 

   
P 
P 
P 
P 

  

18. Merumuskan Simpulan 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

         
P 
P 
P 
P 

 
 
 
 
 

 
c. Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan dengan empat indikator. Indikator pertama adalah penilaian terhadap 
pelaksanaan tahapan Problem Based Learning yang telah dilalui oleh masing-masing kelompok. 
Indikator penilaian kedua adalah penilaian terhadap laporan yang disusun setelah selesai 
melakukan tahapan Problem Based Learning. indikator penilaian ketiga adalah nilai presentasi 
setiap kelompok mengenai hasil laporan dengan melalui tahapan Problem Based Learning. 
indikator penilaian keempat adalah pemberian post-test pada masing-masing siswa sesuai dengan 
tugas yang diberikan oleh guru. Rekapitulasi penialaian siklus II bisa dilihat pada lampiran 
rekapitulasi nilai siklus II. Penilaian untuk kinerja siswa bisa dilihat pada tabael berikut. 

Tabel 4.4 Penilaian Siklus II 
Keterangan PBL Post-test 

Kelompok 1  83  
Syainul Umama  85 
Dewi yulia Rahma  80 
Indah Dewi Kusuma  90 
Novinda Prahasti Putri  80 
Kelompok 2 75  
Elin Elina  80 
Mariyanti Anggraeni Wulandari  90 
Susilowati  90 
Violin Nur Azizah  85 
Kelompok 3 83  
Halimatus Sa’diyah  90 
Hayudhan Vira S.  95 
Lidya Safitri  85 
Kelompok 4 92  
Ella Arista  80 
Lillavati Putri  90 
Vivi Maulina  90 

 
d. Refleksi 

Kekurangan pada siklus II adalah masih ada beberapa siswa yang kebingungan walaupun 
sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan Problem Based Learning. hal ini menjadi keterbatasan 
kepada peneliti untuk menemukan cara ataupun metode agar nantinya tahapan-tahapan Problem 
Based Learning ini dapat mudah dipahami, sehingga akan memudahkan pada pelaksanaannya. 
 

Keterangan : 
5. Aktivitas Bertanya   5. Pemilihan Strategi Pemecahan Masalah 
6. Aktivitas Mendengarkan   6. Aktivitas Menganalisis Data 
7. Aktivitas Mencatat   7. Aktivitas Pemecahan Masalah  
8. Aktivitas Diskusi    8. Aktivitas Membuat Keputusan 
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PEMBAHASAN 
Model pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya diterapkan untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Meningkatnya aktivitas belajar dapat dilihat melalui tahapan 
Problem Based Learning yang dipraktikkan pada saat pembelajaran. Adapun tahapan Problem 
Based Learning antara lain : 1) Menemukan Masalah, 2) Identifikasi Masalah, 3) Mengumpulkan 
Data, 4) Melakukan Pemecahan Masalah, 5) Merumuskan Simpulan. Pada tahapan tersebut 
aktivitas siswa meningkat dari sebelum diterapkannya model pembelajaran Problem Based 
Learning. Setiap aktivitas mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini dikarenakan 
siswa sudah paham dan mulai terbiasa dengan model pembelajaran Problem  Based Learning. Pada 
siklus I siswa masih kurang berani dalam penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 
khususnya pada saat wawancaran siswa masih malu dalam bertanya. Namun, pada siklus II siswa 
lebih berani dalam melakukan wawancara. Aktivitas yang lain juga meningkat karena siswa sudah 
mulai terbiasa dengan penerapan Problem Based Learning. 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada saat pembelajaran 
mendorong siswa belajar langsung dari kehidupan nyata di sekitar lingkungannya. Siswa belajar 
melalui pengalaman yang diperolehnya selama penerapan model pembelajaran Problem Based 
Learning. Hal ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan 
konstruktivisme dikembangkan oleh Jean Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, Piaget 
mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antar individu satu dengan 
lingkungannya (menurut Suparno dalam Kadir, dkk, 2012: 130). Hal ini membuktikan bahwa 
Problem Based Learning memiliki keterkaitan dengan pendekatan konstruktivisme. Aktivitas-
aktivitas yang dilakukan oleh siswa melalui tahapan-tahapan Problem Based Learning untuk 
berinteraksi langsung dengan lingkungannya adalah bentuk implementasi dari teori kostruktivisme. 
Pembelajaran berbasis masalah (PBL) merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran dimana 
terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, sehingga siswa tidak hanya 
mendengarkan, mencatat, kemudian menghapal materi pelajaran, melalui pembelajaran berbasis 
masalah siswa dituntut untuk aktif berpikir, berkomunikasi, mengolah data, dan akhirnya 
menyimpulkan (Sanjaya, 2008: 225). Pores pembelajaran dengan Problem Based Learning terbukti 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui setiap tahapannya. Hal ini sejalan dengan teori 
Sanjaya (2008: 220) “salah satu keunggulan pembelajaran berbasis masalah adalah dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan 
barunya dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang mereka lakukan”. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya pada mata 
pelajaran Pengantar Akuntansi yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Malang kelas 
X AK dapat meningkatkan aktivitas belajar dengan beberapa tahapan Problem Based 
Learning  yaitu menemukan masalah dengan melakukan wawancara, identifikasi masalah 
dengan diskusi kelompok, pengumpulan data dengan wawancara, pemecahan masalah 
dengan diskusi, dan perumusan simpulan dengan diskusi. 

 Penerapan model Pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar ini terjadi dengan adanya interkasi 
langsung dengan antara siswa dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini selain menjadi inovasi baru 
dalam pembelajaran juga memberikan pengalaman baru bagi siswa. Pengalamn baru ini akan 
membuat siswa lebih mengingat proses pembelajaran dan nantinya siswa juga akan lebih 
mengingat materi pembelajaran di dalam model pembelajaran tersebut. Meningkatnya daya ingat 
siswa mengenai materi pembelajaran dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. 
Saran 
 Guru Akuntansi sebaiknya menjelaskan model pembelajaran lebih jelas kepada siswa, 
sehingga siswa tidak mengalami kebingungan. Kebingungan yang dialami siswa akan 
memperlambat proses pembelajaran karena siswa akan lebih banyak bertanya dan menghabiskan 
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lebih banyak waktu dari yang telah diestimasi oleh guru, sehingga guru kebingungan membagi 
waktu antarkelompok dalam menjawab berbagai pertanyaan. Sehingga saran untuk guru akuntansi 
adalah guru harusnya menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa dengan sangat jelas sehingga saat 
siswa menerapkan Problem Based Learning-Tutor Sebaya siswa tidak lagi menanyakan mengenai 
model pembelajaran tersebut. Kendala lain yang dialami oleh guru adalah kurangnya waktu 
konsultasi bagi siswa sehingga ketika siswa bingung, siswa tidak bisa bertanya secara langsung 
kepada guru. Saran bagi guru adalah memberikan waktu konsultasi di luar jam pelajaran di dalam 
kelas, sehingga siswa bisa bertanya langsung jika ada yang tidak dimengerti. Bagi Siswa,Sebelum 
melakukan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya hendaknya 
siswa mempersiapkan diri dengan penjelasan dan pemahaman yang memadai baik mengenai model 
pembelajaran maupun mengenai materi pembejalaran saat itu. Hal ini seharusnya dilakukan siswa 
dengan bertanya kepada guru pada saat guru menjelaskan mengenai model pembelajaran di depan 
kelas, bukan pada saat diterapkannya model pembelajaran Problem based Learning-Tutor Sebaya 
di luar kelas, sehingga pada saat penerapan model pembelajaran siswa lebih focus pada pemecahan 
masalah bukan pada pemahaman ulang materi ataupun pemahaman ulang mengenai model 
pembelajaran Problem Based Learning-Tutor Sebaya. 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan mampu 
mengatasi masalah yang menjadi keterbatasan peneliti dalam penelitian ini. Jika peneliti menjadi 
guru model pada penelitian maka diharapkan peneliti harus mempersiapkan segala kebutuhan siswa 
sebelum siswa melakukan tahapan Problem Based Learning-Tutor Sebaya khususnya penguasaan 
materi dan pemahaman mengenai tahapan Problem Based Learning-Tutor Sebaya. Namun, jika 
peneliti tidak terjun langsung dengan menjadi guru model maka peneliti harus memastikan bahwa 
guru model telah mempersiapkan siswa untuk menghadapi masalah nyata yang berhubungan 
dengan materi pembelajaran. 
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Abstract: there are three important components in learning process, that are purposes, methods, and 
assessment which is the most important component in learning process. The aim of assessment is to know 
whether the learning purposes, the references of assessment, have been reached. Hence, it is urged to develop 
an assessment tool to measure the achievement of learning purposes. Action research with a qualitative 
approach is applied to achieve the aims of this study, to implement an assessment tool based on Bloom 
taxonomy in Accounting courses and to measure the magnitude of student critical thinking that is captured by 
giving a post-test based on Bloom taxonomy of cognitive aspects C1-C6 in the end of cycles. This study 
consists of 2 cycles and 4 actions each that are planning, implementing, observing, and reflecting. 
 
Keywords: assessment tool, bloom taxonomy, thinking skill 
 
 
Terdapat tiga komponen yang dianggap penting dalam dunia pendidikan atau pengajaran, yaitu 
tujuan, metode, dan evaluasi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum 
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri 
dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, 
pendidik diberi peluang mengembangkan alat evaluasi yang terstandarkan untuk menjamin 
akuntabilitas.  

Implementasi kurikulum dalam pembelajaran akuntansi adalah mengacu pada media 
pembelajaran kurikulum kompetensi keahlian. Tujuan kompetensi keahlian akuntansi secara umum 
mengacu pada isi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 mengenai Tujuan 
Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan 
merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 
bidang tertentu. Secara khusus, tujuan kompetensi keahlian akuntansi adalah membekali peserta 
didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten di bidang keahliannya yaitu 
akuntansi.  

Paragraf di atas menjelaskan bahwa pendidikan memiliki komponen yang dianggap penting, 
salah satunya adalah tujuan. Pendidikan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai atau yang biasa 
disebut dengan output. Setiap komponen dalam pendidikan tersebut memiliki keterkaitan. 
Ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut dapat diketahui dengan menggunakan komponen 
lain, yaitu berupa evaluasi. Hasil evaluasi terhadap output dijadikan dasar umpan balik (feed back) 
untuk melakukan analisis atau revisi, baik terhadap proses maupun terhadap input (Uno, 2006). 
Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran yang merupakan suatu sistem mempunyai sejumlah 
komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Tahapan terpenting dalam proses 
pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi memiliki hubungan yang saling terkait dengan tujuan 
pembelajaran dan proses pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar 
untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan sebaliknya proses pembelajaran dapat dijadikan 
pijakan dalam melaksanakan evaluasi. Manfaat dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian 
tujuan pembelajaran dan sebaliknya tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam melaksanakan 
evaluasi. Pembelajaran akuntansi memerlukan alat evaluasi yang sangat bermanfaat untuk 
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mengetahui pencapaian kompetensi pembelajaran. Melalui pembelajaran akuntansi di sekolah, 
semestinya dapat digunakan untuk membentuk kemampuan manusia yang utuh, dalam arti 
mempunyai sikap, kemampuan kognitif, dan keterampilan memecahkan permasalahan yang 
dihadapi.  

Berdasarkan hasil penelitian awal, dosen menggunakan alat evaluasi yang sama untuk setiap 
tahunnya. Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari referensi soal-soal materi 
akuntansi yang ada di buku. Tugas berupa menyelesaikan kumpulan soal di buku kemudian 
dijadikan sebagai bahan untuk membuat alat evaluasi terhadap materi akuntansi. Dosen mengambil 
beberapa soal dari tugas mahasiswa yang kemudian disatukan dan dijadikan sebagai alat evaluasi 
yang digunakan untuk mengambil nilai dari hasil belajar mahasiswa.  

Taksonomi dalam dunia pendididkan dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. 
Tujuan pendidikan di sini dibagi menjadi beberapa domain, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor. 
Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang 
berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku 
yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah 
laku dari tingkat yang lebih rendah. Konsep Taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 
oleh Benjamin Bloom seorang psikologi bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan 
pendidikan dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif 
menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. 
Proses berpikir yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Alat evaluasi bertingkat sendiri 
merupakan alat evaluasi yang dibuat berdasarkan Taksonomi Bloom. Bentuk dari alat evaluasi 
bertingkat yang dibuat dari soal yang mudah sampai soal yang sulit. Soal ini dibuat beberapa 
tingkatan yang mana setiap tingkat memiliki tingkat kesukaran yang berbeda sesuai dengan ranah 
kognitif yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom terdiri dari enam tingkat 
perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
Tingkat pengetahuan menyangkut kemampuan mahasiswa untuk mengingat. Pemahaman adalah 
kemampuan untuk mengingat dan menggunakan informasi, tanpa perlu menggunakannya dalam 
situasi baru atau berbeda. Menerjemahkan, menafsirkan, dan memperhitungkan atau meramalkan 
kemungkinan, termasuk keterampilan pemahaman. Sementara pada tingkat penerapan, mahasiswa 
harus mampu menggunakan informasi dengan cara baru atau dalam situasi baru. Keterampilan ini 
lebih majemuk daripada pemahaman karena mahasiswa tidak perlu informasi itu dalam konteks 
yang asli tetapi mampu menggunakan cara baru atau berbeda, menunjukan perkembangan dari 
suatu abstraksi. Analisis meliputi kemampuan untuk memisahkan suatu bahan menjadi komponen-
komponen untuk melihat hubungan dari bagian-bagian dan kesesuaiannya. Ini sering disebut 
sebagai awal dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sintesis ialah kemampuan untuk 
menggabungkan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang baru. Tingkat kelima dari taksonomi ini 
berkenaan dengan kreativitas mahasiswa karena menuntut mahasiswa untuk menggabungkan 
unsur-unsur informasi atau materi menjadi struktur yang sebelumnya tidak diketahui. Tingkat 
terakhir, evaluasi, juga merupakan yang terakhir dari tingkat kemampuan berpikir tinggi, meliputi 
kemampuan membuat pertimbangan atau penilaian untuk membuat keputusan atas dasar internal 
atau eksternal (Munandar, 2009). 
Tabel 1. Ranah Taksonomi Bloom 

NO Tingkatan Penjelasan 
1 C1 

(Pengetahuan) 
Mahasiswa diingatkan pengetahuan dasar mengenai materi.  
Kata operasional:  
Mengutip, Menyebutkan, Menjelaskan, Menggambar, Membilang, Mengidentifikasi, 
Mendaftar, Menunjukkan, Memberi label, Memberi indeks, Memasangkan, Menamai, 
Menandai.  

2 C2 
(Pemahaman) 

Mahasiswa diminta untuk membuktikan bahwa mahasiswa memhami hubungan yang 
sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.  
Kata operasional:  
Memperkirakan, Menjelaskan, Mengkategorikan, Mencirikan, Merinci, Mengasosiasikan, 
Membandingkan, Menghitung, Mengkontraskan, Mengubah, Mempertahankan, 
Menguraikan, Menjalin, Membedakan. 

3 C3 
(Penerapan) 

Mahasiswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi 
tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam 
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NO Tingkatan Penjelasan 
suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar.  
Kata operasional:  
Menugaskan, Menerapkan, Menyesuaikan, Mengkalkulasi, Memodifikasi, Mengklasifikasi, 
Menghitung, Membangun, Membiasakan, Mencegah, Menentukan, Menggambarkan, 
Menggunakan, Menilai, Melatih.  

4 C4 (Analisis) Mahasiswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas 
konsep-konsep dasar.  
Kata operasional:  
Menganalisis, Mengaudit, Memecahkan, Menegaskan, Mendeteksi, Mendiagnosis, 
Menyeleksi, Merinci, Menominasikan, Mendiagramkan, Mengkorelasikan, Merasionalkan, 
Menguji, Mencerahkan, Menjelajah.  

5 C5 (Evaluasi) Meminta mahasiswa menggabungkan atau menyusun kembali (reorganize) hal-hal yang 
spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru.  
Kata operasional:  
Mengabstraksi, Mengatur, Menganimasi, Mengumpulkan, Mengkategorikan, Mengkode, 
Mengombinasikan, Menyusun, Mengarang, Membangun, Menanggulangi, 
Menghubungkan, Menciptakan, Mengkreasikan.  

6 C6 (Sintesis) Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk 
menilai sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal.  
Kata operasional:  
Membandingkan, Menyimpulkan, Menilai, Mengarahkan, Mengkritik, Menimbang, 
Memutuskan, Memisahkan, Memprediksi, Memperjelas, Menugaskan, Menafsirkan.  

Evaluasi digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan cara berpikir mahasiswa 
telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan telah dicapai dengan program dan 
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu teknik evaluasi hasil belajar kognitif adalah tes 
verbal berupa butir-butir soal (Sukiman, 2011). Evaluasi hasil belajar dilakukan atas hasil 
pengukuran dari penampilan mahasiswa yaitu kemampuan yang didemonstrasikan. Alat evaluasi 
sangat diperlukan untuk bisa mengetahui kemampuan berpikir mahasiswa atas kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini ditandai dengan kemampuan mahasiswa mengerjakan 
soal evaluasi tersebut. Alat evaluasi yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
Dengan demikian, tidak akan efektif sebuah penilaian jika alat evaluasi yang digunakan sama dari 
tahun ke tahun tanpa adanya modifikasi dari sebuat alat evaluasi yang sesuai dengan kurikulum 
yang baru.  

Disamping pemilihan alat evaluasi pembelajaran yang tepat, untuk memperoleh hasil belajar, 
suatu kegiatan pembelajaran juga dipengaruhi oleh kemampuan dosen dalam mengenal dan 
memahami karakteristik mahasiswa. Salah satu karakteristik mahasiswa yang selama ini luput dari 
perhatian dosen adalah kemampuan berfikir mahasiswa. Kemampuan berfikir mahasiswa perlu 
diperhatikan karena kemampuan berfikir merupakan salah satu karakteristik mahasiswa yang dapat 
mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Kemampuan berfikir yang tinggi akan memudahkan 
mahasiswa dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran akuntansi 
dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berfikir tinggi 
akan memiliki rasa percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya sehingga mahasiswa tersebut 
yakin bahwa ia mampu menjawab dan memecahkan semua permasalahan. Seorang dosen 
hendaknya mampu untuk mengenal dan mengetahui karakteristik mahasiswa, sebab pemahaman 
yang baik terhadap karakteristik mahasiswa akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses 
belajar mahasiswa. Apabila seorang dosen telah mengenal karakteristik mahasiswanya, dosen dapat 
menyesuaikan metode atau teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa 
tersebut. 

Kemampuan berfikir mahasiswa yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kemampuan 
berfikir abstrak. Kemampuan berfikir abstrak yang dimaksud adalah pengenalan diri masing-
masing mahasiswa baik kemampuannya, maupun keberadaan dirinya terhadap lingkungan proses 
belajar mengajar pada mata mata kuliah akuntansi. Terdapat keyakinan bahwa dengan mengenal 
kemampuan berfikir abstrak yang selama ini tidak mendapat perhatian dari dosen, hasil belajar 
akan dapat meningkat. Kemampuan berpikir abstrak dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan tes kemampuan berpikir abstrak yang merupakan subtes dari Diferential Aptitude 
Test (DAT). Tes ini terdiri dari delapan subtes, yaitu:  
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a.  Verbal reasoning. Subtes penalaran verbal (verbal reasoning) merupakan suatu tes bakat yang 
mengungkapkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep dalam bentuk kata-kata 
(verbal). Tes ini bertujuan menilai kemampuan mahasiswa untuk mengabstraksi (meringkas) 
atau menggeneralisir serta berpikir secara konstruktif dibandingkan dengan kepastian atau 
pengenalan kata terutama sekali sesuai untuk mengungkapkan kemampuan penalaran.  

b.  Numerical ability. Butir-butir soal tes kemampuan angka dirancang untuk mengungkap 
pemahaman relasi angka dan memermudah dalam menangani konsep-konsep menurut angka-
angka. Masalah-masalah disusun dalam tipe soal yang biasanya disebut "perhitungan aritmatik" 
daripada apa yang biasanya disebut penalaran aritmatik. Hal ini didorong oleh adanya suatu 
keinginan untuk menghindari unsur-unsur bahasa yang biasanya berupa masalah penalaran 
aritmatik, di mana kemampuan membaca memiliki peran yang sangat berarti. Bentuk 
perhitungan memberikan keuntungan sehingga tidak akan merugikan sebagai suatu ukuran 
kemampuan. 

c.  Abstract reasoning. Tes penalaran abstrak dimaksudkan sebagai instrumen non-verbal yang 
mengungkapkan kemampuan penalaran mahasiswa. Rangkaian ini disajikan dalam masing-
masing persoalan yang memerlukan persepsi pengoperasian prinsip dalam mengubah diagram-
diagram. Misalnya mahasiswa harus menemukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang 
menentukan perubahan gambar-gambar dan memberikan tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk 
yang dipahaminya dengan menunjukkan (menandai) diagram-diagram yang seharusnya diikuti 
secara logis. 

d.  Clerical speed and accuracy. Tes kecepatan dan ketelitian klerikal dimaksudkan untuk 
mengukur kecepatan memberikan jawaban atau tanggapan dalam suatu tugas persepsi yang 
sederhana. Pertama-tama mahasiswa harus memilih kombinasi yang telah ditandai dalam tes, 
kemudian akan tercetus suatu pikiran untuk mencari kombinasi yang sama dalam suatu 
kelompok kombinasi yang sama pada gambar jawaban secara terpisah, dan terakhir dapat 
ditemukan kombinasi yang identik yang diberikan garis bawah. 

e.  Mechanical reasoning. Tes penalaran mekanikal pada dasarnya suatu bentuk baru dari 
serangkaian uji pemahaman mekanikal (mechanical comprehension test) yang telah 
dipersiapkan sebelumnya oleh salah seorang pengarang. Masing-masing soal berisi situasi 
mekanikal yang disajikan berupa gambar-gambar sekaligus bersama dengan pertanyaan yang 
susunan kata-katanya sederhana. Soal-soal yang disajikan diusahakan agar menggunakan 
istilah-istilah yang sederhana dan acap ditemui pada mesin-mesin atau peralatan yang tidak 
menyerupai gambar-gambar dalam buku tes atau memerlukan pengetahuan khusus. Dalam tes 
penalaran mekanik ini sedapat mungkin diperlukan penalaran yang tepat dan logis. Tes ini 
disusun berdasarkan pengalaman dari tes pemahaman mekanikal dari Bennett. 

f.  Space relation. Tipe soal yang direncanakan bagi tes ini menyajikan suatu kombinasi dari dua 
bentuk pendekatan terdahulu dengan pengukuran kemampuan ini. Kemampuan membayangkan 
suatu obyek yang dikonstruksi dari suatu gambar dalam suatu pola yang telah sering digunakan 
dalam tes visualisasi struktural. Demikian juga, kemampuan untuk membayangkan bagaimana 
suatu obyek akan nampak jika diputar putar dalam beberapa cara tertentu yang telah 
dipergunakan secara efektif dalam pengukuran persepsi ruang. 

g.  Spelling. Tipe soal yang digunakan dalam bagian mengeja pada subtes penggunaan bahasa 
bukanlah tipe soal-soal yang baru. Kata-katanya dipilih dengan teliti. Semua kata-kata diseleksi 
dari daftar Gate's Spelling Difficulties dalam 3.876 kata. Kata-kata lainnya diseleksi sebagai 
tajuk rencana yang mereka tonjolkan dalam setiap kosa-kata. Ejaan yang tidak tepat atau salah 
dipilih dari penelitian Gates dan orang-orang yang lainnya. Subtes mengeja mengukur 
bagaimana baiknya seseorang dapat mengeja kata-kata umum dalam bahasa Indonesia 
(Inggris). Juga, skor tes ini merupakan suatu prediktor terbaik kemampuan mempelajari 
stenografi dan pengetikan. 

h.  Language usage. Tes pemakaian bahasa terdiri dari dua sub, yaitu; mengeja dan tata bahasa. 
Tes ini terdiri dari dua tes prestasi belajar yang singkat yang mengukur kemampuan-
kemampuan penting yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang bersama-sama dengan tes 
bakat lainnya yang dinilai oleh tes bakat perbedaan.  
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Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan alat evaluasi bertingkat 
berdasarkan Taksonomi Bloom dalam meningkatkan kemampuan berfikir abstrak mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi FKIP-UMSU.  

 
METODE 

Metode penelitian ini adalah metode tindakan kelas (classroom action research) dengan 
menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas mata kuliah 
evaluasi pembelajaran akuntansi mahasiswa semester V Program Studi Pendidikan Akuntansi 
FKIP-UMSU. Penelitian ini menggunakan desain media pembelajaran Kemmis dan Taggart dalam 
kesuma (2010: 27). Desain yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart ini merupakan bentuk 
kajian yang bersifat reflektif. Secara garis besar penelitian ini menggunakan dua siklus dengan 
empat tahapan yang dilalui dalam kelas, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan,                    
3) observasi/evaluasi, dan 4) refleksi. Keempat tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
Siklus I 
1. Tahap Perencanaan 

Adapun yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 
1) Mahasiswa melakukan analisis awal terhadap materi pembelajaran akuntansi dengan 

melakukan bedah materi. 
2) Menyiapkan media/alat peraga yang dibutuhkan untuk memudahkan proses belajar mengajar. 
3) Peneliti mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan pembelajaran. 
4) Peneliti menyusun alat evaluasi tes berdasarkan Taksonomi Bloom pada materi akuntansi 

yang disesuaikan dengan indikator kemampuan berfikir abstrak mahasiswa. 
2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Dosen menjelaskan hakikat materi evaluasi pembelajaran akuntansi dan domain Taksonomi 

Bloom kepada mahasiswa. 
2) Mahasiswa dibentuk dalam beberapa kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 

terdiri dari 2-3 orang. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menganalisis setiap soal-soal 
akuntansi yang terdapat dalam buku pelajaran akuntansi tingkat SMK dan mereka ditugaskan 
untuk menentukan tingkat level kognitif yang terdapat dalam soal tersebut. 

3) Setiap kelompok wajib mempersentasikan hasilnya didepan kelas dan kelompok lain wajib 
memberikan tanggapan atas hasil yang telah dipersentasikan. 

4) Dosen menugaskan tiap kelompok untuk menyusun soal berdasarkan tingkatan ranah kognitif 
(C1-C3) untuk mengetahui kemampuan berfikir abstrak mahasiswa. 

3. Tahap Pengamatan 
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan secara khusus 

dan proses pembelajaran secara umum dengan menggunakan lembaran observasi yang telah 
disiapkan. Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung menyangkut aktivitas belajar 
mahasiswa dalam mengikuti pelajaran dan memberi tanda ceklis (√) pada lembar observasi. 
Observasi ini bertujuan untuk melihat kesesuian tindakan dengan rencana yang telah disusun dan 
guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan 
yang dikehendaki. 
4. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil 
observasi. Tahap ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah pembelajaran dengan 
menggunakan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom sudah 
berlangsung efektif serta untuk mengetahui hasil kemampuan berfikir abstrak mahasiswa selama 
proses belajar mengajar berlangsung. Dengan demikian, keseluruhan tindakan yang dilakukan 
dapat disimpulkan. Hasil refleksi ini dapat pula digunakan untuk melakukan tahap perencanaan 
pada siklus II. 
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Siklus II 
1. Tahap Perencanaan 

Prosedur ini sama dengan siklus I. Tahap pembelajaran ini dilakukan untuk memperbaiki 
kekurangan yang ditemukan pada siklus II. 
2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 
direncanakan dan telah dikembangkan dari siklus I, berupa proses pembelajaran yang sesuai 
dengan rencana pembelajaran. Pada tahap ini kegiatan dilaksanakan sama pada siklus I tetapi 
dilakukan setelah ada perbaikan. Untuk alat evaluasi, pembelajaran bertingkat yang digunakan 
dilanjutkan pada level bertingkat berikutnya yaitu level kognitif C4-C6. 
3. Tahap Observasi 

Melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan secara khusus dan proses pembelajaran 
secara umum dengan menggunakan lembaran observasi yang telah disiapkan. Observasi dilakukan 
selama pembelajaran berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian tindakan 
dengan rencana yang telah disusun dan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat 
menghasilkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki. 
4. Refleksi 

Hasil observasi di dalam kelas digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Jika pada 
akhirnya ditemukan kelemahan dan kekurangan di siklus II, dapat diputuskan apakah selesai pada 
tahap siklus dua atau dilanjutkan pada siklus berikutnya. Namun, jika memenuhi indikator 
keberhasilan belajar, maka tidak perlu dilakukan ke siklus berikutnya. 

 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMSU semester V peserta matakuliah evaluasi pembelajaran akuntansi yang terdiri dari 5 
kelas dengan jumlah peserta kuliah sebanyak 242 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik sampel bertujuan dengan ketentuan kelas yang dipilih adalah kelas yang 
heterogen, yang memiliki rata-rata kemampuan dalam mata kuliah akuntansi keuangan dasar II dan 
mata kuliah kurikulum minimal lulus dengan nilai C dalam kelas tersebut, dan persentasi perolehan 
nilai C dalam kelas maksimal 65% dari jumlah mahasiswa dalam kelas tersebut. Hasil yang 
ditemukan sebagai sampel adalah kelas V-C. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan 
lembar observasi. Tes dan lembar observasi yang digunakan terkait dengan kemampuan berpikir 
abstrak mahasiswa berdasarkan materi akuntansi. Untuk mendapatkan data hasil kemampuan 
berfikir abstrak mahasiswa, tes setelah selesai proses pembelajaran dilakukan sesuai materi yang 
diberi perlakuan. Tes yang digunakan berbentuk essay berjumlah 10 item (siklus I) yang meminta 
mahasiswa menentukan level dari setiap tingkatan soal yang telah diberikan kepada mereka secara 
berbeda. Pada tahap berikutnya (siklus II) meminta siswa menyusun soal sebanyak 10 item yang 
memiliki tingkatan yang berbeda mulai dari level C1–C6. Pertimbangan menggunakan tes 
berbentuk essay karena mempunyai manfaat sebagai berikut: a) mudah disiapkan dan disusun, b) 
tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, c) mendorong 
mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang 
bagus, d) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya 
bahasa dan caranya sendiri, e) dapat diketahui sejauh mana mahasiswa mendalami sesuatu masalah 
yang diteskan, f) tes essay dapat memperkecil kerja sama antar mahasiswa sewaktu mengerjakan 
soal (Arikunto: 2005). Sementara itu, untuk mengobservasi kemampuan berfikir abstrak mahasiswa 
digunakan lembar observasi berdasarkan indikator kemampuan berfikir abstrak dengan 
mengunakan penilaian skala tiga yang terdiri dari Baik = 3, Cukup = 2 dan kurang = 1.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif prosentase. Analisis data ini 
digunakan untuk menganalisis mengenai prosentase hasil dari penilaian berdasarkan hasil tes yang 
diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kemampuan berfikir abstrak mereka saat pelaksanaan 
tindakan. Untuk menetapkan hasil belajar mahasiswa, perhitungan total skor dari satu kelas dibagi 
dengan jumlah mahasiswa. Dengan demikian, dapat diketahui skor rata-rata hasil belajar di kelas 
tersebut. Selanjutnya, skor rata-rata tersebut dibandingkan antar siklus. Dalam tindakan kelas ini, 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 266 

 

peneliti menetapkan target pencapaian nilai berdasarkan kemampuan berfikir mahasiswa sebesar 
65% dengan batas minimal perolehan nilai tiap mahasiswa minimal sebesar 75. Mahasiswa 
dikatakan berhasil memahami isi soal berdasarkan ranah Taksonomi Bloom dan memiliki tingkat 
kemampuan berfikir abstrak yang baik jika mampu menetapkan jenis ranah kognitif tiap butir tes 
berdasarkan ranah C1-C6 dengan persentasi perolehan atas jawaban telah mencapai skor 75 dengan 
grade nilai minimal B.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  

Hasil penelitian ini memvalidasi penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat 
berdasarkan Taksonomi Bloom yang merupakan kegiatan utama dalam menetapkan penerapan 
media pembelajaran. Penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi 
Bloom yang dipilih adalah alat evaluasi pembelajaran berdasarkan Taksonomi Bloom ranah 
kognitif tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Alat evaluasi 
ini mengacu pada peningkatan kemampuan berfikir mahasiswa pada mata kuliah Evaluasi 
Pembelajaran Akuntansi FKIP UMSU. Pendekatan penerapannya mengacu pada pembelajaran 
konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik merupakan pembelajaran yang mau 
mengembangkan diri dengan cara melibatkan diri dalam membangun ilmu pengetahuan sehingga 
pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil konstruksi diri sendiri. Oleh karenanya, hasil dari 
belajar merupakan kombinasi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama atau pengalaman 
yang telah dimiliki sebelumnya. Preskrepsi tugas belajar dalam penerapan alat evaluasi 
pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom mengacu pada alat evaluasi pembelajaran 
konstruktivistik yang diuraikan dengan merancang RPP melalui penentuan tingkat kognitif tiap 
soal. Uji coba alat evaluasi bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom dilakukan sejak tanggal 8 
Oktober 2015 (Pertemuan ke-IV) sampai dengan tanggal 3 Desember 2015. Penerapan media 
pembelajaran ini dilakukan terhadap 30 responden dari berbagai karakteristik mahasiswa semester 
V-C pagi, yaitu mencakup mahasiswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Uji coba ini 
untuk mengetahui kekurangan serta kesalahan yang ada pada media pembelajaran yang 
dikembangkan. 

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tindakan kelas, maka tahapan 
yang dilaksanakan pada penelitian terdiri dari dua siklus yaitu: 
Pelaksanaan dan Temuan Penelitian pada Siklus I 
Strategi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut: 
Tahap Perencanaan 
Adapun yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 
1) Mahasiswa melakukan analisis awal terhadap materi pembelajaran akuntansi dengan 

melakukan bedah materi. 
Pada tahap ini, mahasiswa diminta membedah materi pelajaran akuntansi yang ditemukan di 
sekolah dan menetapkan rencana pertanyaan yang akan dikembangkan berdasarkan ranah 
kognitif (C1-C6). 

2) Menyiapkan media/alat peraga yang dibutuhkan untuk memudahkan proses belajar mengajar. 
Mahasiswa menyusun kisi-kisi soal/blue print/lay out terkait materi yang telah dibedah untuk 
memudahkan mereka dalam menyusun soal terkait materi tersebut. 

3) Peneliti mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan pembelajaran. Lembar 
observasi yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk mengamati tingkat kemampuan 
berfikir abstrak mahasiswa dalam mengembangkan butir soal berdasarkan a) penalaran verbal 
(verbal reasoning) yaitu kemampuan untuk memahami konsep-konsep dalam bentuk kata-kata 
(verbal), b) numerical ability yaitu kemampuan untuk mengungkap pemahaman relasi angka 
dan mempermudah dalam menangani konsep-konsep menurut angka-angka, c) clerical speed 
and accuracy yaitu kecepatan dan ketelitian klerikal yang dimaksudkan untuk mengukur 
kecepatan memberikan jawaban atau tanggapan dalam suatu tugas persepsi yang sederhana, d) 
mechanical reasoning yaitu kemampuan penalaran mekanikal situasi mekanikal yang 
disajikan berupa gambar-gambar sekaligus bersama dengan pertanyaan yang susunan kata-
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katanya sederhana, e) space relation yaitu kemampuan menyajikan suatu kombinasi dari dua 
bentuk pendekatan terdahulu dengan pengukuran kemampuannya, f) spelling yaitu 
kemampuan mengeja pada subtes penggunaan bahasa, g) language usage yaitu pemakaian 
bahasa terdiri dari dua sub, yaitu; mengeja dan tata bahasa.  

4) Peneliti menyusun alat evaluasi tes berdasarkan Taksonomi Bloom pada materi akuntansi 
yang disesuaikan dengan indikator kemampuan berfikir abstrak mahasiswa.  

Tahap Pelaksanaan 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah peneliti menjelaskan hakikat materi evaluasi 

pembelajaran akuntansi dan domain Taksonomi Bloom kepada mahasiswa. Setelah mereka 
memahami dengan baik hakikat evaluasi dalam pembelajaran serta domain Taksonomi Bloom, 
peneliti membentuk mahasiswa dalam beberapa kelompok dengan jumlah masing-masing 
kelompok terdiri dari 2-3 orang. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menganalisis setiap soal-
soal akuntansi yang terdapat dalam buku pelajaran akuntansi tingkat SMK. Mereka ditugaskan 
untuk menentukan tingkat level kognitif yang terdapat dalam soal tersebut. Setelah mereka mampu 
menentukan ranah kognitif dari soal-soal yang telah mereka temukan, peneliti meminta setiap 
kelompok mempersentasikan hasilnya di depan kelas dan kelompok lain wajib memberikan 
tanggapan atas hasil yang telah dipersentasikan. Semua kelompok mempersentasikan hasil temuan 
mereka dan kelompok lain juga memberikan tanggapan atas hasil persentasi tiap kelompok 
tersebut. Selanjutnya, peneliti menugaskan tiap kelompok untuk menyusun soal berbentuk essay 
maupun uraian berdasarkan tingkatan ranah kognitif (C1-C6) untuk mengetahui kemampuan 
berfikir abstrak mereka. 

Pada tahap pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang belum 
mampu menyusun soal berdasarkan tingkatan ranah kognitif (C1-C6). Hal ini disebabkan mereka 
pada umumnya kurang menguasai materi terkait konsep ranah kognitif C1 – C6. Kelompok yang 
sudah mempersentasikan hasilnya di depan kelas belum dapat mempersentasikan soal yang sesuai 
dengan ranah kognitif yang dibebankan dan kelompok lain sebagai penanggap juga masih belum 
sepenuhnya mampu membedakan tipe soal yang termasuk dalam kategori ranah pengetahuan (C1), 
pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). 

Oleh karena itu, materi evaluasi pembelajaran akuntansi dan domain Taksonomi Bloom yang 
dijelaskan kepada mahasiswa masih perlu disiapkan sebaik mungkin terutama pada waktu mereka 
diarahkan dalam menyusun soal terkait dengan Taksonomi Bloom. Di samping itu, penguasaan 
materi masih kurang banyak dilakukan oleh mahasiswa serta masih belum mampu menyusun 
kalimat soal yang tepat dengan menggunakan bahasa yang disempurnakan. Adapun pada tahap ini 
mahasiswa yang dapat menentukan ranah kognitif dari tiap soal  dengan tuntas hanya sebanyak 
37%, sedangkan 63% lainnya masih harus melakukan perbaikan. Data yang diperoleh pada siklus-I 
ini dapat disajikan dalam table berikut: 

Tabel 2. Data Hasil Penilaian Kemampuan Mahasiswa dalam Menentukan Soal Berdasarkan 
Ranah Taksonomi Bloom 

 Tingkatan Kategori Tuntas Tidak 
Tuntas 

1 C1 (Pengetahuan) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan ingatan 
yang terkait tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus, waktu, tempat, 
dsb. 

56% 44% 

2 C2 (Pemahaman) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan 
informasi, tanpa menggunakannya dalam situasi baru atau berbeda 35% 65% 

3 C3 (Penerapan) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan cara 
baru atau dalam situasi baru yang terkait ide-ide, tata cara, prinsip, 
rumus, teori dsb 

42% 58% 

4 C4 (Analisis) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan suatu 
bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan 
mampu memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan yang 
lain.  

37% 67% 

5 C5 (Evaluasi) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan 
menggabungkan atau menyusun kembali (Reorganize) hal-hal  
yang sfesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru  

25% 75% 
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 Tingkatan Kategori Tuntas Tidak 
Tuntas 

6 C6 (Sintesis) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan 
Pengetahuan Dan Kemampuan Yang Telah Dimiliki Untuk Menilai 
Sesuatu Kasus Yang Diajukan Oleh Penyusun Soal.  

25% 75% 

Rata-rata  37% 63% 

Tahap Pengamatan 
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan secara khusus 

dan proses pembelajaran secara umum dengan menggunakan lembaran observasi yang telah 
disiapkan. Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung menyangkut aktivitas belajar 
mahasiswa selama mereka menentukan ranah kognitif dalam kelompoknya masing-masing dan 
kemampuan mempersantasikan hasil temuannya didepan kelas serta kemampuan dalam 
menanggapi hasil persentasi kelompok lain dengan memberi tanda ceklis (√) pada lembar 
observasi. Observasi ini bertujuan untuk melihat kesesuian tindakan dengan rencana yang telah 
disusun dan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan 
sesuai dengan yang dikehendaki. Data hasil pengamatan yang diperoleh pada siklus-I ini dapat 
disajikan dalam table berikut: 

Tabel 3. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Berfikir Abstrak Mahasiswa dalam 
Menentukan Soal Berdasarkan Ranah Taksonomi Bloom 

NO Indikator Berfikir Abstrak 
Kategori Penilaian 

Baik Cukup Kurang 
1. Verbal reasoning. 42% 33% 25% 
2. Numerical ability 37% 43% 20% 
3.  Abstract reasoning. 53% 38% 9% 
4 Clerical speed and accuracy 47% 43% 10% 
5 Mechanical reasoning. 38% 42% 20% 
6 Space relation 50% 35% 15% 
7 Spelling 55% 40% 5% 
8 Language usage 48% 44% 8% 
     

Berdasarkan hasil pengamatan kemampuan berfikir abstrak diatas diperoleh kesimpulan, 
bahwa pada siklus I mahasiswa yang memiliki kemampuan berfikir abstrak baik sebesar 46,25%, 
berkemampuan berfikir abstrak cukup sebesar 39,75% dan yang memiliki kemampuan berfikir 
kurang sebesar 14% 

Dari hasil diatas jelas dapat dilihat bahwa kemampuan mahasiswa dalam menentukan taraf 
kognitif tiap butir soal berdasarkan Taksonomi Bloom masih sangat rendah, yang memiliki 
kemampuan dalam menetapkan ranah kognitif soal sesuai dengan kemapuan berfikir abstrak sangat 
baik hanya 46,25%. Ini jelas masih jauh dibawah kriteria ketuntasan minimal kelas sebesar 65%.  
Tahap Refleksi 

Tahap refleksi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil 
observasi. Tahap ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah pembelajaran dengan 
menggunakan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom sudah 
berlangsung efektif, dan untuk mengetahui hasil kemampuan berfikir abstrak mahasiswa selama 
proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan tindakan yang 
dilakukan. Hasil refleksi ini dapat digunakan untuk melakukan tahap perencanaan pada siklus II. 

 
Pelaksanaan dan Temuan Penelitian pada Siklus II 

Siklus II ini dilakukan setelah pelaksanaan mid semester genab tahun akademik 2015-2016. 
Strategi pelaksanaan pembelajaran pada siklus II tidak persis sama dengan pelaksanaan pada siklus 
I, tetapi dilakukan penyesuaian kembali pada isi materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa di 
depan kelas. Adapun tahapan pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut: 
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Tahap Perencanaan 
Sebelum pelaksanaan pembelajaran peneliti menginformasikan kompetensi dasar yang harus 

dikembangkan kedalam RPP, transkrip keterampilan mengajar juga alat evaluasi yang harus 
dikembangkan. Materi yang akan diajarkan ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan materi 
yang tidak tuntas difahami oleh mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih mudah 
Penerapan Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan Taksonomi Bloom. 

Dari hasil siklus II ini diperoleh bahwa hasil tahap perencanaan pembelajaran Penerapan 
Alat Evaluasi Pembelajaran Bertingkat Berdasarkan Taksonomi Bloom diperoleh data rata- rata 
kelompok mahasiswa pada tindakan siklus II sudah mulai maksimal, terutama terutama dalam 
menentukan ranah kognitif tiap soal yang telah mereka kembangkan. Peningkatan keterlibatan 
masing-masing mahasiswa untuk aktif dalam memberikan komentar dan masukan pada kelompok 
lain sudah semakin aktif. Pada tindakan II telah dilakukan penyesuaian isi materi khsusnya materi 
lanjutan evaluasi bertingkat ranah kognitif untuk analisis (C4), Sintesis (C5) dan Evaluasi (C6).  
Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaa siklus-II ini adalah peneliti kembali 
menjelaskan materi evaluasi pembelajaran akuntansi khususnya domain Taksonomi Bloom yang 
belum dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Latihan demi latihan dilakukan dalam pengembangan 
soal untuk setiap ranah kognitif mulai dari ranah pengetahuan (C1) sampai dengan ranah Evaluasi 
(C6). Setelah mereka benar-benar memahami dengan baik domain Taksonomi Bloom untuk ranah 
kognitif maka peneliti kembali membentuk mahasiswa dalam beberapa kelompok dengan jumlah 
masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menyusun 
soal-soal akuntansi yang sesuai dengan level kognitif tingkat pengetahuan (C1), pemahaman (C2), 
penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5) dan evaluasi (C6). Setelah mereka mampu menyusun 
soal sesuai dengan tingkatannya maka berikutnya peneliti meminta tiap kelompok menentukan 
ranah kognitif dari soal-soal yang terdapat dalam buku-buku akuntansi tingkat SMK-BM dan 
mempersentasikannya didepan kelas, dan kelompok lain wajib memberikan tanggapan atas hasil 
yang telah dipersentasikan tersebut. Setelah semua kelompok memepersentasikan hasil temuan 
mereka dan kelompok lain juga telah memberikan tanggapan atas hasil persentasi tiap kelompok 
yang ada maka selanjutnya peneliti menugaskan tiap kelompok untuk menyusun soal berbentuk 
essay maupun uraian berdasarkan tingkatan ranah kognitif (C1-C6) untuk mengetahui kemampuan 
berfikir abstrak mereka. 

Pada tahap pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh mahasiswa sudah 
mampu menyusun soal berdasarkan tingkatan ranah kognitif (C1-C6). Oleh karena itu, materi 
evaluasi pembelajaran akuntansi dan domain Taksonomi Bloom yang dijelaskan kepada mahasiswa 
tidak perlu lagi diulangi untuk siklus berikutnya. Adapun pada tahap ini mahasiswa yang dapat 
menentukan ranah kognitif dari tiap soal dengan tuntas hanya sebanyak 90%, sedangkan 10% 
lainnya masih harus melakukan perbaikan. Data yang diperoleh pada siklus-II ini dapat disajikan 
dalam table berikut: 

Tabel 4. Data Hasil Penilaian Kemampuan Mahasiswa dalam Menentukan Soal Berdasarkan 
Ranah Taksonomi Bloom 

 Tingkatan Kategori Tuntas Tidak 
Tuntas 

1 C1 (Pengetahuan) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan ingatan 
yang terkait tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus, waktu, tempat, 
dsb. 

96% 4% 

2 C2 (Pemahaman) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan 
informasi, tanpa menggunakannya dalam situasi baru atau berbeda 95% 5% 

3 C3 (Penerapan) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan cara 
baru atau dalam situasi baru yang terkait ide-ide, tata cara, prinsip, 
rumus, teori dsb 

92% 8% 

4 C4 (Analisis) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan suatu 
bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan 
mampu memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan yang 
lain.  

87% 13% 

5 C5 (Evaluasi) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan 85% 15% 
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 Tingkatan Kategori Tuntas Tidak 
Tuntas 

menggabungkan atau menyusun kembali (Reorganize) hal-hal  
yang sfesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru  

6 C6 (Sintesis) Kemampuan mahasiswa untuk menentukan soal berdasarkan 
Pengetahuan Dan Kemampuan Yang Telah Dimiliki Untuk Menilai 
Sesuatu Kasus Yang Diajukan Oleh Penyusun Soal.  

85% 15% 

Rata-rata 90% 10% 
 

Tahap Pengamatan 
Data hasil pengamatan yang diperoleh pada siklus-II ini dapat disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 5. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Berfikir Abstrak Mahasiswa dalam 
Menentukan Soal Berdasarkan Ranah Taksonomi Bloom 

NO Indikator Berfikir Abstrak 
Kategori Penilaian 

Baik Cukup Kurang 
1. Verbal reasoning. 92% 8% - 
2. Numerical ability 97% 3% - 
3.  Abstract reasoning. 93% 7% - 
4 Clerical speed and accuracy 97% 3% - 
5 Mechanical reasoning. 88% 12% - 
6 Space relation 90% 10% - 
7 Spelling 85% 15% - 
8 Language usage 88% 12% - 
     

Berdasarkan hasil pengamatan kemampuan berfikir abstrak diatas diperoleh kesimpulan, bahwa 
pada siklus II mahasiswa yang memiliki kemampuan berfikir abstrak baik sebesar 91,25%, 
berkemampuan berfikir abstrak cukup sebesar 8,75% dan yang memiliki kemampuan berfikir 
kurang sebesar 0%. Dari hasil diatas jelas dapat dilihat bahwa kemampuan mahasiswa dalam 
menentukan taraf kognitif tiap butir soal berdasarkan Taksonomi Bloom masih sangat baik. Ini 
jelas sudah berada diatas kriteria ketuntasan minimal kelas sebesar 65%.  
Tahap Refleksi 

Tahap refleksi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil 
observasi. Tahap ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah pembelajaran dengan 
menggunakan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom sudah 
berlangsung efektif, dan untuk mengetahui hasil kemampuan berfikir abstrak mahasiswa selama 
proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan tindakan yang 
dilakukan. Hasil refleksi ini tidak perlu lagi dilanjutkan pada siklus ke III karena sudah ada 
peningkatan yang sangat baik dari hasil pelaksanaan pada siklus-I. 
 
Pembahasan 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa penggunaan alat evaluasi bertingkat dalam 
pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan yaitu meningkatkan antusias mahasiswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam mengerjakan 
soal dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir abstrak mahasiswa, namun penggunaan alat 
evaluasi bertingkat dalam pembelajaran juga memiliki kekurangan yaitu dibutuhkan keterampilan 
yang lebih dan ketelitian bagi mahasiswa untuk dapat menentukan soal dalam tiap levelnya. Salah 
satu dasar pendukung lain selain hasil belajar mahasiswa meningkat karena penggunaan alat 
evaluasi bertingkat dalam pembelajaran adalah hasil tanggapan mahasiswa terhadap alat evaluasi 
yang dikembangkan oleh kelompok lain pada saat mereka mempersentasikan didepan kelas. Secara 
umum mahasiswa memberikan respon positif terhadap alat evaluasi yang dikembangkan. 
Berdasarkan data, 90% mahasiswa mencapai ketuntasan minimum yang ditetapkan berdasarkan 
standar kelas sebesar 65% pada siklus-II. Alat evaluasi yang dirumuskan mampu membuat 
mahasiswa mengerjakan soal evaluasi lebih maksimal. Soal yang dibuat dalam alat evaluasi 
bertingkat ini tetap disesuikan dengan materi yang ada ditingkat SMK sehingga mahasiswa lebih 
terlatih dalam menganalisis kompetensi dasar tiap materi akuntansi. Tidak semua soal yang 
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terdapat dalam materi akuntansi dapat dikembangkan berdasarkan ranah C1-C6, hal ini 
dikarenakan tidak semua aspek dalam materi akuntansi dapat diturunkan ranah sesuai dengan 
tingkatan taksonomi blomnya khususnya ranah analisis (C4), sintesis (C5) dan evaluasi (C6) 
namun karena mahasiswa mampu memahami aspek yang dimaksudkan dalam setiap tingkatan 
ranah, maka materi yang tadinya sulit dibuat ranahnya akhirnya dapat dikembangkan dengan baik. 
Setiap nomor pada masing-masing level memiliki kisi-kisi yang sama, yang membedakan hanyalah 
tingkat kesulitan soal pada tiap levelnya. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan berpikir 
mahasiswa agar lebih berkembang ketika mengerjakan soal tiap levelnya. Alat evaluasi 
pembelajaran bertingkat dibuat memiliki level agar menarik mahasiswa dalam mengerjakan soal. 
Sepanjang pelaksanaan kegiatan diskusi penyususnan soal, mahasiswa merasa lebih tertantang 
untuk menyelesaikan soal tiap levelnya sehingga memaksimalkan kemampuan mereka dalam 
mengerjakan soal. Semakin maksimal mahasiswa mengerjakan soal maka diharapkan nilai mereka 
juga lebih meningkat sehingga secara klasikal mahasiswa yang tuntas belajar lebih dari 70%. 
Ketuntasan mahasiswa sangatlah penting dalam tujuan pembelajaran, ketika ketuntasan mereka 
telah mencapai lebih dari 70% itu artinya tujuan dari pembelajaran telah tercapai. Berdasarkan 
uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dapat mengerjakan soal evaluasi yang telah 
dimodifikasi dari soal- soal akuntansi yang terdapat dalam buku pelajaran. Alat evaluasi yang 
dikembangkan berdasarkan ranah kognitif ini sangat menarik karena memiliki beberapa kelebihan, 
diantaranya adalah memiliki level soal yang dapat memacu mahasiswa untuk lebih maksimal dalam 
mengerjakan alat evaluasi. Beberapa soal yang ada dibuat secara terstruktur untuk dapat 
membangkitkan memori mahasiswa sebelum mengerjakan soal yang sama. Kelebihan-kelebihan 
yang dimiliki alat evaluasi inilah yang menarik mahasiswa untuk lebih maksimal dalam 
mengerjakan soal dalam alat evaluasi pelajarn akuntansi tersebut. Model evaluasi yang merupakan 
bagian dari strategi pembelajaran ini dari sudut pandang teori belajar sosial akan dapat 
menumbuhkan sikap dan kemampuan berfikir abstrak yang baik. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:  
1. Penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom pada mata 

kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi ini dapat meningkatkan kemampuan berfikir abstrak 
mahasiswa akuntansi FKIP-UMSU sebesar 90% dengan tingkat kemampuan berfikir yang 
baik. 

2. Penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom ini dapat 
meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi 
sebesar 93% pada pelaksanaan siklus yang ke II. 

3. Peningkatan kemampuan berfikir abstrak mahasiswa akuntansi FKIP-UMSU setelah 
penerapan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan Taksonomi Bloom pada mata 
kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi jika ditinjau berdasarkan indikator kemampuan 
berfikir abstrak sudah sangat baik. 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:  
1. Dosen-dosen pengampu mata kuliah diberbagai program studi khususnya di program studi 

pendidikan akuntansi diharapkan dapat mengembangkan alat evaluasi bertingkat untuk materi 
yang sesuai, sehingga dapat mengefektifkan pembelajaran akuntansi mahasiswa sesuai dengan 
tingkat berfikir mereka.  

2. Alat evaluasi bertingkat ini diharapkan dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dilakukan kegiatan 
yang lebih variatif. 
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Abstract: The objectives of this research are to investigate (1) the gap between expectations and reality; (2) 
the factors cause; (3) the efforts of the gap the authentic assessment in the Accounting learning at Vocational 
High Schools. This research used the descriptive qualitative method with interactive model of analysis. The 
data were collected from accounting teachers by conducting interview, observation, and documentation. The 
results showed the gap between expectations and reality of authentic assessment in planning when 
determining criteria, developing indicators, and assessing tehnique; in implementing by assessing 
the attitudes, knowledge, and skills; and analysis also reporting when processing the value assessment 
of students. The factors are their lack understanding, excessive number of students, the frequently changing 
governmental regulations, many aspects of the assessment, less time and less training for the 
teachers. Teachers afford to overcome the constraints independently according to the understanding of 
teachers and by conducting discussions with other teachers. 

Keywords: teachers’ constraints, authentic assessment, accounting learning 
 
 
Penilaian autentik adalah proses mengumpulkan berbagai data atau informasi tentang kemampuan 
siswa secara menyeluruh dilihat dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. 
Penilaian autentik memiliki tujuan untuk mengukur keterampilan siswa dalam berbagai hal yang 
mencerminkan situasi di dunia nyata. Terkait dengan penjelasan tentang penilaian autentik, 
Daryanto (2014:113) menyatakan bahwa penilaian autentik merujuk pada situasi yang terjadi di 
dunia nyata sehingga memerlukan berbagai pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang 
terjadi pada saat proses penilaian tersebut dilakukan. Siswa tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya 
saja tetapi juga dinilai dari bagaimana proses siswa mendapatkan nilai tersebut. Pelaksanaan 
penilaian autentik menggambarkan beberapa kegiatan yaitu kegiatan guru mengajar, siswa belajar, 
motivasi dan keterlibatan siswa, serta keterampilan belajar siswa menjadi suatu paket kegiatan 
yang dilakukan secara terpadu. Sebagai bentuk penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa 
yang sebenarnya, maka diperlukan beberapa teknik penilaian autentik antara lain melalui observasi, 
penilaian diri, penilaian teman sejawat, jurnal, tes tertulis, tes lisan, penilaian projek, portofolio,dan 
demonstrasi. 

Penilaian autentik ini penting untuk dilakukan karena dalam kegiatan pembelajaran siswa 
tidak hanya belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru saja, namun pada akhirnya 
siswa mampu memperoleh pencapaian prestasi yang baik diikuti dengan kemampuan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam dunia nyata. Hosnan (2014:387) mengemukakan 
bahwa penilaian autentik diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, 
serta melihat apakah pengalaman belajar yang dilakukan siswa memiliki pengaruh positif terhadap 
perkembangan intelektual dan mental siswa. Penilaian tersebut melihat dari proses hingga akhir 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Melihat pentingnya penilaian autentik tersebut, 
maka pelaksanaan penilaian autentik wajib diterapkan dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum 
sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) penilaian autentik sudah mulai 
diterapkan namun penerapannya belum dilakukan secara maksimal. Penilaian autentik di 
kurikulum 2013 saat ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik agar mampu menghasilkan 
penilaian secara maksimal sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. 

Berdasakan hasil observasi yang telah dilakukan, suatu fenomena menunjukkan bahwa 
penilaian autentik belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena dalam 
pelaksanaannya, guru belum menerapkan penilaian autentik sesuai dengan prosedur yang ada 
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ditambah dengan pemahaman guru tentang penilaian autentik yang belum maksimal. Guru sebagai 
pihak yang melaksanakan penilaian memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menilai 
kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa. Jika penilaian autentik tidak dilakukan secara 
maksimal akan mengakibatkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru tidak akurat. Penilaian 
yang tidak akurat menggambarkan hasil penilaian yang tidak sesuai dengan keadaan siswa yang 
sebenarnya. Sementara itu, jika penilaian yang dilakukan tidak menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya, maka penilaian yang dilakukan oleh guru belum dapat dikatakan sebagai penilaian 
autentik. 

Berdasarkan hasil penelitian Ridhowati dan Sumarsih (2015:25) menyatakan bahwa 
sebanyak 6 guru (24%) terhambat dalam aspek penilaian autentik. Penyebab hambatan dalam aspek 
penilaian autentik adalah kemampuan guru dalam mengetahui perkembangan siswa. Guru masih 
melakukan pengamatan secara klasikal sehingga siswa tidak benar-benar diamati satu per satu. 
Menurut Komalasari (2010:247) guru merasa kesulitan dalam melaksanakan penilaian autentik 
karena belum memahami prosedur penggunaannya. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Hasan 
(2016:248) bahwa guru mengalami kendala dalam melaksanakan penilaian autentik karena waktu 
yang digunakan untuk menilai dirasa kurang cukup. Hal tersebut terjadi karena beban mengajar 
yang banyak ditambah dengan dilaksanakannya penilaian membuat guru harus mampu membagi 
waktunya dengan baik. Selain itu, guru juga merasa kurang paham dengan materi yang 
disampaikan dalam pelatihan karena contoh yang diberikan kurang jelas. 

Guru merasa kesulitan melakukan penilaian autentik sesuai dengan standar karena 
kurangnya pemahaman guru terhadap sistem penilaian tersebut. Kesulitan yang dialami guru dalam 
melakukan penilaian autentik tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nugrahedi (2016: 7) yang 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan penilaian, langkah-langkah penilaian yang dilakukan oleh 
guru tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tidak membuat kisi-kisi penilaian dengan 
terstruktur, serta tidak medeskripsikan hasil belajar siswa secara rinci yang digunakan 
menggambarkan keadaan/kondisi siswa yang sebenarnya dalam mengikuti pelajaran. 

Sementara itu, Anies Baswedan menyatakan bahwa sistem penilaian pada Kurikulum 2013 
dengan penilaian autentik memberatkan guru karena waktunya habis hanya untuk melakukan 
penilaian. Hal tersebut mengakibatkan proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi tidak 
kondusif. Penilaian autentik yang diterapkan oleh guru tidak hanya memperhatikan pelaksanaan 
saja namun juga pada tahap perencanaan dan pelaporan. Beberapa guru masih mengalami kendala 
dalam ketiga hal tersebut. Anies Baswedan juga benar-benar siap untuk melaksanakan penilaian 
autentik (Lathif, 2016:1).   

Beberapa permasalahan terkait dengan penilaian autentik di atas tidak boleh dibiarkan 
berlarut-larut. Adanya penilaian ini, hasil belajar siswa dapat diketahui secara menyeluruh pada 
setiap kompetensinya jika penilaiannya juga dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut bertujuan 
agar hasil belajar siswa dapat diukur sesuai dengan keadaan dan kemampuan sebenarnya yang 
dimiliki oleh siswa. Siswa yang memiliki sikap yang baik belum tentu memiliki nilai pengetahan 
dan keterampilan yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara sekilas mengenai pelaksanaan penilaian 
autentik di SMK masih ditemukan beberapa kendala. Kendala guru saat menerapkan penilaian 
autentik dapat dilihat dari beberapa aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
Kendala yang sering dialami terutama dalam pelaksanaan penilaian projek dan produk yang 
membutuhkan banyak instrumen dan waktu. Selain itu terkait dengan aspek yang perlu dinilai, guru 
juga belum menerapkan penilaian secara tuntas. Ditambah lagi dengan perubahan peraturan 
mengenai penilaian yang mengakibatkan guru harus merubah penilaian yang sudah dilakukan 
sebelumnya. Dari beberapa hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa guru dituntut untuk lebih 
memahami tentang penilaian autentik. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya, guru dapat 
menerapkan penilaian autentik dengan baik. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) kesenjangan 
antara harapan dan kenyataan, (2) faktor penyebab, (3) upaya mengatasi kesenjangan penilaian 
autentik pada pembelajaran akuntansi di SMK. 
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Penilaian autentik merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan 
nilai yang nyata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Mardapi (2012:166) yang mengemukakan bahwa “Penilaian autentik adalah salah satu 
bentuk asesmen yang meminta siswa untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata, 
autentik berarti keadaan sebenarnya, yaitu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa”. 

Penilaian autentik memiliki beberapa manfaat bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Manfaat penilaian autentik menurut Mueller (2005:3) adalah: 1) pengukuran kinerja siswa secara 
langsung, 2) siswa dapat mengkonstruksikan hasil belajarnya, 3) terintegrasinya kegiatan 
pembelajaran dan penilaian secara terpadu, 4) siswa diberi kesempatan menampilkan hasil belajar 
dan kinerjanya dengan cara paling baik. 

Penilaian autentik terdiri atas beberapa karakteristik. Kunandar (2014:39) menjelaskan 
beberapa karakteristik yang terdapat dalam penilaian autentik, antara lain: 1) Bisa digunakan untuk 
formatif maupun sumatif; 2) Mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta; 3) 
Berkesinambungan dan terintegrasi; 4) Dapat digunakan sebagai feed back.  

Penilaian autentik tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran saja, namun 
dilakukan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Prosedur yang dilakukan 
dalam implementasi penilaian autentik menurut Kemendikbud (2015:13) adalah: 1) Tahap 
persiapan yang terdiri atas mengkaji kompetensi dari silabus, membuat rancangan dan kriteria 
penilaian, mengembangkan indikator, memilih teknik penilaian, mengembangkan instrumen dan 
pedoman penskoran; 2) Tahap perencanaan yang terdiri atas mengawali penilaian dengan 
penulusuran, melaksnakan tes dan non tes; 3) Tahap pelaporan yang terdiri atas hasil penilaian 
dianalisis, pengembalian hasil, tindak lanjut penilaian, penilaian sikap dilaksanakan selama satu 
semester. 

Terdapat beberapa teknik pada penilaian autentik. Setiap aspek penilaian dari sikap, 
pengetahuan, maupun keterampilan memiliki teknik tersendiri yaitu: 1) Penilaian sikap, teknik 
yang digunakan adalah observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. 2) Penilaian 
pengetahuan, teknik yang digunakan adalah tes tertulis, tes lisan dan penugasan. 3) Penilaian 
keterampilan, teknik yang digunakan adalah penilaian kinerja, portofolio, projek dan produk. 

Pada saat menerapkan penilaian autentik terdapat beberapa guru yang mengalami kendala. 
Kendala adalah suatu hal yang menghalangi tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa kendala penilaian autentik adalah suatu hal yang menghalangi 
tercapainya pengumpulan informasi yang akurat mengenai kemampuan yang dimiliki siswa baik 
sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 
METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan 
demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana data 
tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya (Moleong, 
2007:11).  

Penelitian ini termasuk dalam metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi 
kasus. Setyosari (2015:63) menyatakan, “Penelitian studi kasus adalah suatu tipe kajian penelitian 
etnografi yang memfokuskan pada suatu objek tunggal seperti sebuah program, individu, suatu 
kelompok, atau institusi atau lembaga, suatu organisasi”. Tujuan studi kasus adalah ingin 
mendapatkan gambaran (deskripsi) dan pemahaman secara mendalam (detail) tentang keseluruhan 
(kasus). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, 
atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan menjelajahi objek/situasi sosial yang 
diteliti (Sugiyono, 2013:53). Tujuan dari pemilihan teknik ini agar diperoleh data yang lebih akurat 
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dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Subjek penelitian adalah guru SMK jurusan 
akuntansi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan terhadap wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru akuntansi, dan siswa. 
Observasi dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini diperlukan 
untuk mendapatkan data berupa RPP dan daftar nilai.  

Uji Validitas menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga data yang didapatkan sampai 
pada titik jenuh. Berkaitan dengan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, 
Sugiyono (2013:92) menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan pencarian informasi yang 
didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data 
antara lain adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru mengalami kendala pada saat 
menerapkan penilaian autentik pada pembelajaran akuntansi. Kendala tersebut terjadi pada saat 
guru melaksanakan proses penilaian dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan pelaporan 
penilaian. 

Pada tahap perencanaan, kendala yang dialami guru dalam membuat perencanaan penilaian 
timbul pada saat guru harus menentukan kriteria penilaian, mengembangkan indikator penilaian, 
menentukan teknik penilaian dan  mengembangkan instrumen serta pedoman penskoran. Saat 
melaksanakan penilaian, kendala yang timbul adalah ketika menilai sikap dan keterampilan siswa. 
Untuk proses analisis dan pelaporan penilaian, kendalanya adalah banyaknya nilai yang harus 
dianalisis oleh guru mengakibatkan penilaian akan sulit jika benar-benar dilakukan secara autentik. 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kendala guru pada saat menerapkan penilaian 
autentik adalah kurangnya pemahaman guru tentang penilaian autentik, kurangnya waktu, 
banyaknya jumlah siswa, banyaknya aspek yang harus dinilai, tidak tersedianya buku pendamping 
yang sesuai dengan kurikulum 2013, kurang maksimalnya pelatihan bagi guru dan sering 
berubahnya peraturan terkait dengan penilaian. Beberapa guru sudah melakukan suatu upaya secara 
mandiri untuk mengatasi kendala saat menerapkan penilaian autentik. Upaya yang dilakukan 
adalah melakukan diskusi dengan beberapa guru jika mengalami suatu kendala, melakukan 
persiapan yang matang sebelum menilai, tidak menunda waktu untuk menilai, dan bekerjasama 
dengan siswa terutama saat menilai sikap. 
Pembahasan 
Kesenjangan antara Harapan dan Kenyataan Penilaian Autentik 

Pedoman pelaksanaan penilaian autentik tercantum dalam Permendikbud No. 53 tahun 2015. 
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa guru harus menilai setiap kompetensi yang dimiliki oleh 
siswa secara nyata dengan cara menilai beberapa aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
siswa menggunakan berbagai teknik penilaian. Hal tesebut sesuai dengan pendapat Mardapi 
(2012:166) yang mengemukakan bahwa “Penilaian autentik adalah salah satu bentuk penilaian 
yang meminta peserta didik untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata”. Adanya 
penilaian autentik diharapkan agar kompetensi siswa terkait dengan hal-hal di dunia nyata dapat 
diukur, apakah siswa tersebut benar-benar berkompeten atau tidak. 

Guru akan melaksanakan penilaian autentik dengan maksimal jika guru benar-benar 
memahami penerapan penilaian autentik terutama pada pembelajaran akuntansi. Pada kondisi yang 
terlihat di SMK X dan Y beberapa guru sudah memahami bagaimana penilaian autentik yang perlu 
dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran, namun masih terdapat pula guru yang kurang paham 
dengan penilaian autentik tersebut. Berdasakan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat 
beberapa guru yang memahami penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan dengan menilai 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Sebenarnya penilaian autentik tidak 
hanya menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan saja tetapi juga menilai siswa secara nyata 
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dengan menggunakan berbagi teknik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar guru benar-benar 
mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh siswa dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran. 

Guru berpendapat bahwa dengan diterapkannya penilaian autentik ini dapat memberikan 
manfaat yang baik bagi siswa terutama dalam meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Mueller (2005:3) bahwa penilaian autentik mampu memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki dengan cara yang paling 
baik selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya menilai siswa pada saat tertentu saja 
namun melaui proses dari awal hingga akhir pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan Komalasari 
(2013:150) yang mengungkapkan bahwa dengan adanya penilaian autentik, guru mampu 
mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa selama dan setelah proses pembelajaran 
berlangsung.  

Penerapan penilaian yang benar-benar dilakukan secara autentik bukanlah suatu hal yang 
mudah menurut pendapat para guru. Guru merasa bahwa kegiatan pembelajaran saja sudah cukup 
banyak dan menyita waktu, ditambah dengan kegiatan menilai secara autentik mengakibatkan salah 
satu diantara dua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu kegiatan 
yang tidak dapat dilakukan secara maksimal adalah kegiatan penilaian. Terdapat beberapa kendala 
yang dialami oleh guru baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun analisis dan pelaporan 
penilaian. 

Perencanaan Penilaian 
Setiap tahapan yang dilakukan oleh guru dalam menyusun perencanaan penilaian tidak lepas 

dari adanya suatu kendala. Dalam menyusun perencanaan penilaian, perlu diperhatikan beberapa 
hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Kemendikbud (2015:13) berikut ini: (1) Mengkaji 
kompetensi dari silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian, (2) 
Membuat rancangan dan kriteria penilaian, (3) mengembangkan indikator, (4) Memilih teknik 
penilaian sesuai dengan indikator, (5) Mengembangkan instrumen dan pedoman penskoran. 

Dari beberapa tahapan tersebut, kendala yang dialami guru dalam membuat perencanaan 
penilaian timbul pada saat guru harus menentukan kriteria penilaian, mengembangkan indikator 
penilaian, menentukan teknik penilaian dan  mengembangkan instrumen serta pedoman penskoran. 

Pada saat menentukan kriteria penilaian, diperlukan pemahaman yang baik dari guru agar 
penilaiannya dapat dilakukan secara nyata sesuai dengan pendapat Kunandar (2014:73) bahwa 
untuk menyusun rencana penilaian, guru harus menentukan kriteria penilaian untuk setiap 
kompetensi dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat tersebut didukung oleh oleh Ngadip 
(2011) yang menyatakan jika penilaian dilakukan dalam lingkup penilaian autentik maka harus 
sesuai dengan kompetensi dan keadaaan yang sebenarnya, kriteria penilaian juga harus 
menggambarkan kedua hal tersebut. 

Terkait dengan pengembangan indikator penilaian, guru merasa kesulitan mengambangkan 
karena buku pendamping untuk kurikulum 2013 khususnya untuk mata pelajaran akuntansi belum 
tersedia. Mansur (2015:5) menjelaskan bahwa dalam pengembangan indikator diperlukan adanya 
kesesuaian materi dengan indikator penilaian. Beberapa guru berpendapat bahwa terlalu banyak 
aspek yang harus dinilai, sehingga mengharuskan guru untuk bisa mengembangkan ide dalam 
pengembangan indikator penilaian. Selain itu, guru memiliki indikator penilaian yang berbeda 
antara satu guru dengan lainnya karena setiap guru memiliki pemahaman yang berbeda. 

Teknik penilaian harus disusun dengan tepat sesuai dengan pendapat Kunandar (2014:97) 
guru harus memahami beberapa teknik penilaian dan terampil menyusun berbagai teknik penilaian 
sesuai kebutuhan agar penilaian yang dilakukan benar-benar memperoleh hasil yang akurat. Setiap 
guru akan menggunakan teknik yang berbeda karena indikator yang disusun dalam perencanaan 
penilaian juga berbeda meskipun menilai siswa yang sama. Hal tersebut mengakibatkan guru 
kesulitan untuk mengetahui nilai mana yang paling autentik. 

Kurangnya persiapan guru dalam menentukan instrumen penilaian yang tepat mengakibatkan 
penilaian autentik kurang berjalan dengan maksimal. Hasil penelitian Retnawati (2016:44) 
menjelaskan bahwa idealnya guru sudah menyiapkan sejak awal instrumen penilaian yang 
disesuaikan dengan kebutuhan guru pada saat akan menilai, namun pada kenyatannya guru hanya 
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menggunakan instrumen penilaian yang terdahulu kemudian digunakan untuk menilai lagi tanpa 
melakukan pengembaangan. 

Pelaksanaan Penilaian 
Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa, baik dalam 

mengobservasi, menanya, menalar dan membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus 
pada tugas kontekstual, memungkinkan siswa menunjukkan kompetensi mereka meliputi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan nyata. Setiap aspek dalam penilaian tersebut 
memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan guru untuk menilai kompetensi siswa. Namun 
nyatanya beberapa guru masih belum dapat menerapkan setiap teknik tersebut untuk menilai 
kompetensi siswa secara nyata.  

Guru juga diharapkan mampu menyampaikan materi disertai dengan menilai sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut menyebabkan guru seringkali kesulitan untuk 
membagi waktunya. Aryani (2014:562) menjelaskan bahwa hambatan yang seringkali dialami guru 
ketika melaksanakan penilaian autentik adalah jika penilaian tersebut dilakukan secara bersama-
sama antara sikap, pengetahuan dan keterampilan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 
sementara guru juga harus menyampaikan beberapa materi yang tidak sedikit. Pendapat serupa juga 
diungkapkan oleh Setyowati (2014:320) kendala guru saat menilai siswa melalui observasi di 
dalam kelas, guru harus mampu untuk fokus pada proses mengajar dan menyampaikan materi 
sekaligus mengamati setiap sikap siswa dalam kelas. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah 
dilakukan oleh guru. 

Kendala yang timbul saat menilai sikap antara lain terkait dengan banyaknya aspek sikap 
yang harus dinilai membuat beberapa guru menganggap bahwa penilaian sikap terlalu rumit dan 
terkesan tidak to the point. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Faturrohman (2015:501) yang 
menyatakan bahwa guru merasa penilaian autentik terlalu rumit karena terlalu banyak yang dinilai 
dengan berbagai teknik penilaian. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Aryani (2014:562) 
bahwa penilaian autentik terlalu rumit karena guru harus menilai secara mendalam untuk setiap 
kompetensi yang dimiliki oleh siswa. 

Kriteria penilaian yang berbeda memicu timbulnya penilaian yang tidak autentik untuk setiap 
aspek sikap yang dinilai oleh guru. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk setiap aspek yang sama 
jika nilai yang diperoleh berbeda maka akan menimbulkan kendala untuk menentukan nilai mana 
yang sesuai dengan keadaan siswa yang sebenarnya.  

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penilaian sikap, namun beberapa guru 
lebih sering menggunakan teknik penilaian dengan observasi. Penilaian sikap dengan 
menggunakan teknik observasi terkendala dengan banyaknya jumlah siswa sehingga guru sulit 
untuk menghafal nama siswa dan menentukan nilai sikap yang tepat sehingga memicu adanya 
manipulasi nilai. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Absari (2015:8) bahwa beberapa guru sering 
melakukan kesalahan karena penilaian yang dilakukan hanya pada saat tertentu saja sehingga 
informasi yang didapatkan oleh guru menjadi terbatas. Guru tidak melakukan penilaian secara 
berkala setiap saat, penilaiannya cenderung dilakukan pada akhir semester. Beberapa guru hanya 
melakukan penilaian sikap menggunakan observasi saja dengan alasan bahwa jika menilai sikap 
dengan menggunakan penilaian diri sendiri maupun teman sejawat hasilnya tidak objektif. Guru 
merasa bahwa siswa akan mengisi nilainya dengan nilai yang baik dan tidak disesuaikan dengan 
kondisi siswa yang sebenarnya. 

Terkait dengan nilai pengetahuan dan keterampilan kendala yang dialami guru sama-sama 
terkait dengan masalah penentuan materi yang tepat dan waktu yang dirasa masih kurang.Kendala 
yang timbul pada saat menilai pengetahuan siswa adalah terkait dengan pelaksanaan ulangan harian 
yang harus dilakukan oleh guru. Dalam hal ini, beberapa guru mengakui bahwa materi yang harus 
disampaikan terutama untuk pelajaran akuntansi tidaklah sedikit. Hal tersebut mengakibatkan 
beberapa guru tidak melakukan ulangan harian secara rutin setiap  satu kompetensi dasar (KD) 
selesai. Idealnya untuk melaksanakan penilaian autentik, ulangan dilakukan setiap satu KD selesai.  

Kendala yang timbul pada saat melaksanakan penilaian lisan adalah jika guru 
mengkhususkan penilaian lisan sebagai ulangan karena siswa akan diminta maju satu persatu dan 
hal tersebut akan menyita banyak waktu. Sedangkan kendala untuk penugasan adalah, jika tugas 
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terlalu diberikan secara rutin setiap hari justru akan menambah beban siswa yang mengakibatkan 
siswa tidak mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal. 

Penilaian keterampilan yang sering digunakan oleh guru pada pembelajaran akuntansi adalah 
penilaian kinerja dan beberapa guru juga sudah mulai melakukan penilaian projek. Untuk teknik 
penilaian lain seperti penilaian portofolio dan produk, masih belum banyak guru yang 
menerapkannya karena dirasa dengan menggunakan teknik unjuk kerja dan projek saja sudah 
cukup. 

Kendala yang timbul pada saat melakukan presentasi adalah materi yang ada pada 
pembelajaran akuntansi tidak semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan presentasi. Hanya 
beberapa bagian materi saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan presentasi sehingga 
pelaksnaan penilaian kinerja ini tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, guru 
membutuhkan waktu yang cukup banyak jika semua siswa harus melakukan presentasi di depan 
kelas meskipun dilakukan secara berkelompok. Ketika penilaian kinerja sedang berlangsung, mau 
tidak mau semua siswa harus aktif jika ingin memperoleh nilai yang baik, karena jika siswa tidak 
aktif dalam kelas, siswa tersebut tidak mendapatkan nilai. 

Tidak jauh beda dengan penilaian kinerja, untuk melaksanakan penilaian projek dan produk, 
beberapa guru juga mengalami kendala yang sama yaitu terkait dengan pemilihan materi yang 
dapat disesuaikan untuk melakukan penilaian projek dan produk. Penilaian ini membutuhkan waktu 
yang cukup lama disertai dengan kesiapan guru maupun siswa yang harus matang. 

Penentuan kriteria penilaian untuk penialain keterampilan ini juga merupakan salah satu 
kendala yang dialami oleh guru. Retnawati (2016:42) mengemukakan bahwa untuk menilai 
keterampilan siswa, guru juga mengalami kendala terkait dengan penyusunan indikator penilaian 
yang tepat karena kurangnya pemahaman guru terkait dengan konsep penilaian keterampilan sesuai 
dengan penilaian autentik. Kurangnya pelatihan yang matang juga memicu beberapa guru 
mengalami kendala-kendala tersebut. 
Analisis dan Pelaporan Penilaian 

Analisis nilai dilakukan dengan melihat hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa 
pada saat kegiatan pembelajaran. Seperti pendapat Mansur (2015:18) yang mengatakan bahwa hasil 
pekerjaan siswa harus segera dianalisis untuk mengetahui tingkat kompetensi siswa, apakah siswa 
tersebut sudah mampu mencapai ketuntasan ataukah harus melakukan remedial.  

Kendala yang dialami oleh guru adalah banyaknya aspek yang harus dianalisis oleh guru 
mengakibatkan guru merasa bahwa penilaian autentik tidak praktis dan rumit. Guru harus 
melakukan analisis nilai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa sedangkan jumlah siswa 
tidaklah sedikit. Pemahaman guru yang masih kurang tentang analisis penilaian autentik juga 
menjadi suatu kendala untuk terselesaikannya penilaian tepat waktu. Selain itu guru harus segera 
melakukan analisis nilai agar nilai cepat masuk dalam rapor namun waktu yang diperlukan untuk 
menganalisis tiap aspek penilaian masih kurang. 

Dalam melakukan analisis nilai, guru berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah sesuai dengan Permendikbud No. 53 tahun 2015. Peraturan tersebut merupakan 
peraturan baru. Anailis penilaian terhambat karena beberapa guru berpendapat bahwa sering 
berubahnya peraturan juga memengaruhi guru dalam melakukan analisis penilaian. Perubahan 
peraturan tersebut adalah berubahnya skala penilaian dari skala empat (4) berubah menjadi skala 
(100). Beberapa guru merasa mengalami kendala pada saat berubahnya peraturan dalam penilaian 
karena mau tidak mau guru harus mengulangi lagi nilai yang telah dibuat sebelumnya. 

Selain perubahan yang terjadi untuk skala penilaian, perubahan juga terjadi ketika 
melakukan analisis nilai untuk keterampilan siswa. Nilai yang diambil merupakan nilai yang 
tetinggi. Hal tersebut menurut beberapa guru tidaklah sesuai karena belum tentu nilai tertinggi 
tersebut merupakan capaian maksimal dari kompetensi siswa. Beberapa guru beranggapan bahwa 
untuk nilai keterampilan lebih baik menggunakan nilai terendah atau bahkan di rata-rata saja. 
Terkait dengan hal ini, beberapa guru masih ada yang belum mengetahui bahwa nilai keterampilan 
yang diambil adalah nilai terendah siswa. 

Kendala yang timbul pada saat pelaporan penilaian terkait dengan sistem pelaporan pada 
setiap sekolah. Salah satu sekolah sudah menggunakan sistem E-Rapor namun belum dapat 
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diterapkan untuk semua kelas melainkan hanya kelas X saja. Masih terdapat beberapa guru yang 
belum mahir menggunakan komputer sehingga sedikit terhambat ketika harus menyusun rapor. 
Pelatihan juga sudah diberikan pada seluruh guru, namun yang benar-benar menguasai hanya guru 
yang sudah menerapkannya saja dan guru lainnya hanya sebatas tau tentang sistem tersebut. 

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kendala Guru Saat Menyusun Perencanaan Penilaian 
Autentik 

Pemahaman guru yang kurang terkait dengan penilaian autentik mengakibatkan beberapa 
guru mengalami kesulitan pada saat merencanakan penilaian dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh berubahnya peraturan yang baru yakni 
Permendibud No. 53 Tahun 2015 mengakibatkan beberapa guru harus memahami kembali 
peraturan yang baru sebagai pedoman untuk merencanakan penilaian. Pemahaman guru yang 
kurang terkait dengan penilaian autentik memengaruhi guru dalam menyusun indikator dan 
menetapkan teknik penilaian yang tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnawati (2016:43) yang 
menyatakan bahwa kurangnya pemahaman guru mengakibatkan guru tidak dapat menilai dengan 
maksimal dan kurang sesuai dengan prosedur sehingga nilai yang dihasilkan belum mencerminkan 
nilai yang sebenarnya. Sementara penilaian autentik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kompetensi sebenarnya yang dimiliki siswa. 

Aspek penilaian yang perlu dilakukan oleh guru cukup banyak sehingga guru juga perlu 
merencanakan bagaimana menilai setiap aspek tersebut. Hal tersebut menyebabkan beberapa guru 
terkendala saat menentukan teknik penilaian yang tepat untuk setiap aspek penilaian. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan, teknik penilaian yang dilakukan guru masih kurang variatif. 
Sejalan dengan hal tersebut, Anisa (2015:408) menyatakan bahwa kendala guru dalam 
merencanakan penilaian sikap disebabkan oleh penentuan teknik hingga penyusunan instrumen 
yang tepat. Ketepatan pemilihan teknik dan instrumen penilaian memengaruhi perencanaan 
penilaian autentik apakah nantinya benar-benar dapat menghasilkan nilai yang nyata sesuai dengan 
kompetensi siswa. 

Tidak adanya buku pendamping yang sesuai dengan kurikulum 2013 mengakibatkan guru 
merasa terkendala jika harus menentukan teknik penilaian yang tepat terutama pada penilaian 
pengetahuan siswa. Meskipun guru sudah memiliki buku pegangan sendiri tapi buku tersebut 
merupakan buku dengan kurikulum yang terdahulu. Ketika menyusun perencanaan penilaian, guru 
memerlukan buku pendamping agar penilaian dapat disesuaikan dengan materi yang akan 
disampaikan. 

Perencanaan penilaian diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 
Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa guru yang mengalami kendala karena merasa 
sosialisasi yang diberikan masih kurang. Beberapa guru mengaku bahwa selama ini sosialisasi yang 
diberikan tidak dibahas secara mendalam sehingga beberapa guru kurang memahami bagaimana 
menyusun perencanaan penilaian autentik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan (2016:248) 
bahwa ketika guru mengikuti pelatihan, materi yang disampailkan kurang lengkap sehingga 
penerapan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru kurang maksimal. 

Faktor-faktor yang enyebabkan Kendala Guru Saat Pelaksanaan Penilaian Autentik 
Beberapa guru mengalami kendala penilaian autentik pada aspek penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Banyaknya aspek penilaian yang harus dinilai menyebabkan 
beberapa guru merasa bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang rumit. Berdasarkan hasil 
observasi dan wawancara beberapa guru merasa bahwa penilaian ini rumit sehingga beberapa aspek 
tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Penilaian yang paling rumit menurut beberapa guru 
terdapat pada saat guru melaksanakan penilaian sikap. Guru diminta untuk mengamati setiap sikap 
siswa sedangkan aspek yang dinilai tidaklah sedikit. Jumlah siswa untuk setiap kelas tidaklah 
sedikit, jika guru harus melakukan penilaian secara detail untuk setiap siswa maka guru akan 
mengalami kesulitan sehingga penilaian yang dilakukan menjadi tidak maksimal. 

Banyaknya jumlah siswa juga memengaruhi guru dalam menilai karena guru harus 
melakukan pengamatan pada setiap siswa agar dapat terlihat secara nyata kompetnsi yang dimiliki 
siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dennis (2010:14) yang menyatakan bahwa baiknya 
penilaian autentik dilaksanakan di kelas kecil dengan guru yang berkompeten dalam menilai 
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didukung dengan administrasi yang baik agar penerapan penilaian autentik dapat berjalan dengan 
baik. 

Faktor lain yang menjadi penyebab guru mengalami kendala pada saat melaksanaan 
penilaian autentik adalah masalah waktu. Beberapa guru merasa bahwa waktu yang tersedia untuk 
melaksanakan penilaian autentik masih kurang karena guru juga harus menyampaikan materi yang 
tidak sedikit terutama untuk pembelajaran akuntansi. Hal tersebut menyebabkan seringkali 
penilaian tidak dapat dilakukan secara tuntas. Sejalan dengan pernyataan tersebut. Mardapi 
(2012:170) mengemukakan bahwa penilaian autentik ini memerlukan waktu yang relatif lama bagi 
guru untuk mengetahui kompetensi siswa, informasi yang bersifat holistik, menyeluruh tentang 
kemampuan siswa. Hal tersebut mengakibatkan penilaian sikap hanya dilaksanakan menjelang 
akhir semester saja. 

Dalam melaksanakan penilaian autentik tentunya diperlukan buku pendamping tidak hanya 
bagi guru namun juga bagi para siswa agar siswa dapat belajar di rumah. Namun pada 
kenyataannya buku khusus mata pelajaran produktif khususnya akuntansi masih belum tersedia. 
Jika guru ingin menilai kemampuan siswa maka guru perlu menyampaikan materi yang banyak dan 
memberikan fasilitas pada siswa agar tetap dapat mempelajari materi yang akan disampaikan. 
Seperti pendapat Azim (2012:319) yang menyatakan bahwa guru hanya sebagai fasilitator dan 
tidak hanya bertugas untuk menilai namun juga membantu siswa untuk mampu menerapkan 
ilmunya dengan baik dan mampu melangkah lebih maju. Guru tidak hanya bertugas menilai namun 
juga memberikan umpan balik pada siswa untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Guru mengalami kendala juga disebabkan karena pelatihan yang diberikan dirasa masih 
kurang maksimal. Dalam hal melaksankan penilaian autentik, setiap guru akan menggunakan cara 
yang berbeda satu dengan lainnya. Terkadang dalam satu aspek penilaian, guru yang benar-benar 
memahami penilaian autentik dapat menggunakan berbagai teknik ketika pelaksanaannya, namun 
beberapa guru yang masih belum memahami dengan baik, teknik yang digunakan tidak selengkap 
dengan guru yang paham. Maka dari itu diperlukan suatu pelatihan khusus terutama bagi guru mata 
pelajaran produktif agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik. Sari (2015:38) 
mengemukakan bahwa kurangnya pelatihan menyebabkan pengetahuan guru mengenai penilaian 
autentik masih terbatas ditambah lagi dengan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan tidak 
berkesinambungan. 

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kendala Guru Saat Melakukan Analisis dan Pelaporan 
Penilaian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa guru berpendapat bahwa 
kendala analisis dan pelaporan penilaian autentik yang dialami oleh guru adalah rumitnya proses 
analisis dan pelaporan nilai disertai dengan kurangnya pemahaman yang dialami pleh guru. 
Kendala guru pada saat melakukan analisis dan pengolahan penilaian autentik disebabkan karena 
beberapa faktor antara lain banyaknya nilai yang harus dianalisis, terbatasnya waktu, belum dapat 
menghafal seluruh  nama siswa dengan baik, pelaporan yang masih belum tersistem dengan baik, 
berubahnya peraturan, dan kurang maksimalnya pelatihan. 

Aspek penilaian yang harus dianalisis oleh guru tidaklah sedikit karena seorang guru mata 
pelajaran memiliki beban mengajar yang cukup banyak untuk beberapa kelas. Hal tersebut yang 
menyebabkan beberapa guru merasa mengalami kendala sehingga menyebabkan analisis nilai 
dilakukan tidak maksimal dan pada akhirnya akan memberi nilai pantas bagi siswa dengan 
melakukan manipulasi nilai. Sementara tujuan dari penilaian autentik adalah mengetahui 
kompetensi yang dimiliki oleh siswa secara nyata. Jika hasil analisis nilai menunjukkan nilai yang 
bagus sedangkan sebenarnya nilai siswa tersebut tidak baik, hal tersebut mencerminkan bahwa nilai 
yang ada tidak mencerminkan kondisi siswa yang sebenarnya. Mardapi (2012:169) mengemukakan 
bahwa penilaian autentik bertujuan untuk mengetahui kompetensi siswa yang sebenarnya, nilai 
tersebut digunakan untuk menyusun strategi belajar selanjutnya. Oleh karena itu penting bagi guru 
untuk melakukan analisis dengan baik agar dapat disesuaikan dengan strategi belajar selanjutnya 
yang tidak memberatkan guru maupun siswa. 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 281 

 

Waktu yang dibutuhkan oleh guru memengaruhi dalam terselesaikannya analisis nilai 
dengan baik dan tepat waktu. Beberapa guru merasa bahwa analisis nilai membutuhkan waktu yang 
cukup karena nilai yang dianalisis tidaklah sedikit. Retnawati (2016:42) mengatakan bahwa 
penilaian autentik kurang efektif karena membutuhkan banyak waktu dan usaha mengingat aspek 
yang dinilai tidaklah sedikit. Oleh karena itu, jika pelaksanaan penilaian kurang efektif maka nilai 
yang di analisis oleh guru hasilnya tidak maksimal dan menyebabkan hasilnya kurang 
menggambarkan kondisi siswa yang sebenarnya. 

Penilaiana autentik diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui setiap 
kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dalam hal ini seoarang guru akan lebih 
mudah melaksanakannya jika guru mampu menghafal nama-nama siswa. Jika guru hafal nama-
nama siswa di kelasnya hal tersebut akan mempermudah guru untuk melakukan analisis terutama 
untuk menilai sikap siswa tersebut. Akan sulit bagi guru untuk menghafal semua nama karena 
seorang guru mengampu beberapa kelas. 

Pelaporan penilaian yang dilakukan oleh guru sudah dilakukan dengan menggunakan sistem 
tetapi dalam pelaksaaannya masih terdapat kendala. Kendala tersebut disebabkan karena untuk 
SMK Y, pelaporan penilaian sudah menggunakan E-Raport. Sistem tersebut baru digunakan untuk 
kelas X dan beberapa guru masih mengalami kendala karena terdapat guru yang belum dapat 
mengoperasikan komputer dengan mahir. Selain itu sistem ini membutuhkan jaringan internet yang 
kuat, jika tidak pengolahan nilainya akan berjalan lama. Beberapa guru mata pelajaran yang tidak 
segera menyerahkan nilai pada wali kelas juga akan semakin memperlambat proses pengolahan 
nilai dalam rapor siswa. Untuk pengolahan nilai di SMK X juga sudah menggunakan sistem namun 
belum dilaksanakan secara online. 

Faktor lain yang memengaruhi kendala dalam analisis dan pelaporan penilaian disebabkan 
karena peraturan pemerintah terkait dengan penilaian autentik yang sering kali berubah-ubah. 
Beberapa guru merasa tidak terpengaruh dengan hal tersebut namun beberapa guru lainnya merasa 
bahwa berubahnya peraturan tentunya juga memengaruhi kinerja guru dalam melakukan analisis 
dan pelaporan penilaian. Ketika guru sudah melakukan analisis nilai kemudia peraturan analisis 
nilai dirubah lagi secara otomatis guru harus mengubah cara menganalisis nilai tersebut begitu juga 
pada saat pelaporannya. Terkadang untuk peraturan lama saja beberapa guru masih mengalami 
kendala kemudian peraturannya diubah lagi justru akan mengakibatkan guru harus melakukan 
adaptasi kembali dengan peraturan yang baru dan analisis nilai serta pelaporan akan dikerjakan 
dengan sepemahaman guru. 

Pemahaman guru untuk melakukan analisis dan pelaporan penilaian guru mengenai penilaian 
autentik dirasa masih kurang karena pelatihan yang diberikan juga kurang maksimal. Untuk 
pelatihan E-Raport, beberapa guru mengaku bahwa sudah diberikan pelatihan namun hanya guru 
dan wali kelas X saja yang benar-benar paham, sedangkan guru lainnya tidak memahami. 
Sementara untuk tahun ajaran selanjutnya E-Raport ini akan diterapkan untuk setiap kelas, jadi 
beberapa guru yang belum paham tetap memerlukan pelatihan lagi.  

Upaya Mengatasi Kesenjangan Penilaian Autentik 
Terkait dengan kurang pahamnya guru dalam menerapkan penilaian autentik, guru dapat 

mempelajari secara mandiri hal apa saja yang perlu dilakukan agar penilaian autentik dapat 
berjalan dengan baik. Guru dapat membaca kembali buku pedoman penilaian atau mencari sumber 
lain untuk menambah referensi guru dalam menilai. Selain itu, komunikasi antar guru juga 
sebaiknya tetap dilaksanakan agar dapat saling bertukar informasi mengenai penilaian autentik. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Absari (2015:10) untuk mengatasi kendala terkait dengan 
pemahan guru sebaiknya guru yang bersangkutan lebih serius untuk memperbaiki hal ini dan dapat 
melakukan diskusi dengan guru lain dengan harapan agar kedepannya tidak terjadi miskonsepsi 
dalam penerapan penialian autentik. Perencanaan yang disusun oleh guru memang berbeda antara 
satu guru dengan guru lainnya karena perbedaan pemahaman setiap guru, maka dari itu diperlukan 
diskusi antarguru dengan harapan jika terjadi suatu kendala akan lebih mudah untuk mengatasinya. 

Pelatihan yang memadai juga dipelukan bagi guru dengan harapan mampu merencanakan 
penilaian yang sesuai dengan ketentuan dalam penilaian autentik. Jika guru sudah mengikuti 
pelatihan dengan baik pemahaman tentang penilaian autentik akan semakin baik. Hal tersebut juga 
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berdampak pada saat guru melaksanakan dan melaporkan penilaian autentik. Sejalan dengan 
pernyataan tersebut, Retnawati (2016:44) menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah terkait 
dengan pemahaman guru, dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi yang memadai dan sesi 
pelatihan yang dilakukan oleh instruktur atau sumber daya yang kompeten. Selama ini pihak yang 
menjalani pelatihan hanya perwakilan guru mata pelajaran produktif saja yang biasanya diwakili 
oleh kepala program studi setiap sekolah. Maka dari itu diperlukan suatu pelatihan yang juga 
dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran produktif. 

Untuk melaksanakan tiga penilaian yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
tidaklah membutuhkan waktu yang sedikit. Dalam hal ini, guru harus mampu membagi waktu 
antara menyampaikan materi dengan menilai setiap kondisi siswa. Untuk menilai sikap siswa, 
beberapa guru dapat mengatasi kendala terkait dengan banyaknya aspek penilaian dengan cara 
tidak melakukan semua penilaian sikap dalam waktu satu hari. Penilaian sikap dapat dilaksanakan 
dengan beberapa kali tatap muka sehingga semua aspeknya dapat dinilai dengan baik. Untuk 
mengatasi kendala dalam menilai pengetahuan dan keterampilan siswa, beberapa guru sudah ada 
yang memulai untuk mengalokasikan waktu sebaik mungkin agar tes bagi siswa dapat dilaksnakan 
tepat waktu begitu juga untuk menilai keterampilannya. 
 
SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan bahwa sebagian besar guru 
mengalami kendala pada saat menerapkan penilaian autentik ketika menyusun perencanaan 
penilaian, melaksanakana penilaian, dan malakukan analisis serta pelaporan penilaian. Kendala 
yang paling sering dialami oleh beberapa guru adalah pada saat merencanakan dan melaksanakan 
penilaian autentik untuk kompetensi sikap dan keterampilan. Kendala yang dialami guru 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya waktu, pemahaman guru, jumlah siswa yang 
terlalu banyak, pelatihan yang kurang maksimal, dan peraturan yang sering berubah. Beberapa guru 
sudah berusaha untuk mengatasi kendala yang dialami seperti melakukan diskusi dengan sesama 
guru dan mencoba mengatasi kendala secara mandiri sesuai dengan pemahaman guru. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diajukan saran bagi guru yaitu guru lebih kreatif 
dalam menyikapi penerapan penilaian autentik dengan aktif mencari referensi atau sumber lain 
untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penilaian autentik, membuat perencanaan 
waktu terlebih dahulu agar semua penilaian dapat terlaksana, dan mengikuti setiap perkembangan 
terutama terkait dengan peraturan yang sering berubah-ubah. Sedangkan saran bagi Kepala Sekolah 
hendaknya selalu memonitor dan mengevaluasi kemampuan para guru dalam melaksanakan 
penilaian autentik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab para guru mengalami kendala 
dalam melaksanakan penilaian autentik sehingga dapat ditentukan tindak lanjutnya. Pelatihan 
khusus bagi guru matapelajaran produktif juga diperlukan agar guru lebih paham lagi pada saat 
menilai. Pelatihan tidak hanya sekedar penyampaian materi saja tetapi disertai dengan adanya 
praktek secara langsung kemudian diadakan evaluasi. Hal tersebut dilakukan agar penerapan 
penilaian autentik benar-benar dapat terlaksana dengan baik. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah beberapa dokumen penilaian dari nilai sikap, 
pengetahuan dan keterampilan tidak dapat dilihat secara utuh. hal tersebut dikarenakan terdapat 
beberapa guru yang menganggap bahwa penilaian tersebut bersifat rahasia. Selain itu, terdapat juga 
guru yang tidak mengisi dokumen penilaian secara lengkap sehingga mengakibatkan informasi 
yang didapat untuk dokumen penilaian masih kurang. Guru mengatakan bahwa sudah menerapkan 
penilaian autentik, namun bukti bahwa guru tersebut sudah menerapkan penilaian autentik masih 
belum lengkap. Instrumen penilaian baik di SMK X maupun SMK Y sudah disiapkan oleh pihak 
sekolah. Sebagian guru merasa bahwa instrumen tersebut terlalu banyak dan rumit, namun 
beberapa guru tetap menggunakannya sesuai dengan pemahaman guru. Guru mengaku bahwa tidak 
berani melakukan pengembangan instrumen penilaian secara mandiri dengan alasan takut tidak 
sesuai dengan peraturan sekolah. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat diketahui dengan jelas 
apakah guru benar-benar menerapkan penilaian autentik secara nyata atau hanya menilai sesuai 
dengan peraturan saja. 

 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 283 

 

DAFTAR RUJUKAN 
Absari, I.G.A.K.L., Nyoman, S., & I Wayan, W. 2015.  Penilaian autentik guru bahasa Indonesia 

dalam pembelajaran menulis siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Singaraja. E-Journal 
Universitas, 3 (1):1-12. 

Anisa, A.A. 2015. Evaluasi penerapan penilaian otentik dalam kaitannya dengan kesiapan SDM 
menghadapi MEA. Prosiding Seminar Nasional, 408-418. 

Aryani, M.F. 2014. Studi kasus penerapan pendekatan saintifik pada guru-guru di SMK N 1 
Bawang. Economic Education Analysis Journal, 2252-6544. 

Azim, S. & Mohammad, K. 2012. Authentic assessment: An instructional tool to enhance student 
learning: Academic Reseacrh International, 2 (3):314-320. 

Daryanto. 2014. Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. Yogyakarta: Gaa Media. 
Dennis, J., & Mary, J.O. 2010. Overcoming obstacle in using authentic instruction: A comparative 

case study of high school math & science teachers. American Secondary Education, (2): 4 
Fathurrohman, M. 2015. Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013 Strategi Alternatif 

Pembelajaran di Era Global. Yogyakarta: Kalimedia. 
Hasan, M. Authentic assesment: Understanding levels and constrains in the implementation of the 

teacher in The City of Lhokseumawe Aceh Province Syiah Kuala Universityn, (Online), 
(http://eprints.uny.ac.id/24919/1/3.pdf, diakses 27 Januari 2016).  

Hosnan, M. 2014. Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21: Kunci 
Sukses Implementasi Kurikulum 2013. Bogor: Graha Indonesia. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Panduan Penilaian Pada Sekolah Kejuruan. 
Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Komalasari, K. 2013. Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi. Bandung: PT Revika 
Aditama. 

Kunandar. 2014. Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 
Kurikulum 2013): Suatu Pendekatan Praktis Disertai dengan Contoh. Ed. Rev. Jakarta: 
Rajawali Pers. 

Lathif, A. 2013. Kurikulum 2013 Disederhanakan, (Online), 
(http://www.antaranews.com/berita/555783/kurikulum-2013, diakses 18 April 2016). 

Mansur. 2015. Implementasi penilaian autentik kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Artikel E-Buletin, 2015, 1-23. 

Mardapi, D. 2012. Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Nuha Medika. 
Moleong, LJ. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
Mueller, Jon. 2005. The authentic assessment yoolbox: Enhanching student learning trough online 

faculty development. Journal of Online Learning and Teaching, 1 (1). 
Ngadip. 2011. Konsep dan jenis penilaian autentik (authentis assessment). E-Journal Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya, 1. 
Nugrahedi, D.P, Sudiyanto, & Nurhasan, H. 2016. Kompetensi guru dalam penilaian pembelajaran 

akuntansi kurikulum 2013 di SMK Negeri 3 Surakarta. Jurnal Tata Arta UNS, 2 (1):1-11. 
Retnawati, H., Samsul, H, & Ariadie, C.N. 2016. Vocational high school teachers’ difficulties in 

implementing the assessment in curriculum 2013 in Yogyakarta Province of Indonesia. 
International Journal of Instruction, 9 (1):1308-1470. 

Ridhowati, B. & Sumarsih. 2015. Hambatan guru dalam pembelajaran akuntansi dengan 
pendekatan konstekstual di SMK Bisnis dan Manajemen. Jurnal Pendidikan Akuntansi 
Indonesia, (13) 1. 

Sari, E.N, Eny, S.R, & Nengsih, J. 2015. Profil penilaian otentik pada konsep biologi di SMA 
Negeri kota tangerang selatan. JPPI (Jurnal Penelitian dan Pembelajaran (JIPA), (1):26-
41. 

Setyosari, P. 2015. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Prenadamedia. 
Setyowati., Siswandari., & Dini, O. 2014. Analisis kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 mata pelajaran Produktif Kelompok Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 6 
Surakarta. Jupe UNS, 2 (3):312-322. 

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 284 

 

Pengembangan Media Mobile Learning Berbasis Scientific Approach 
Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi dan Keuangan  

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 
 

Meryana Rizky Ananda 

Sriyani Mentari 

Bety Nur Achadiyah 
Universitas Negeri Malang 

meryanaananda@gmail.com 
 
 

Abstract: This study conducts a development research (R&D) to produce and test the feasibility and 
effectiveness of mobile learning media-based scientific approach in Accounting and Finance Principle 
subjects for class X students at Vocational High School (VHS). The development model used is the Borg & 
Gall Development Model modified with a 7-step development, as follows: (1) conducting a pilot study and 
data collection; (2) planning; (3) developing draft product; (4)conducting initial field trials; (5) revising the 
results of initial field trials; (6) conducting field trials; and (7) improving the final product. The data is 
collected using questionnaires and tests (pre-test and post-test).The results showthat m-learning, an android 
application developed in this study,is very feasible and effective to utilize as a self-learning media for 
students. 
 
Keywords: mobile learning media, scientific approach, accounting and finance principle 
 
 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang begitu pesat mempengaruhi setiap bidang 
kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Adapun salah satu teknologi yang telah akrab dengan 
keseharian manusia dari segala usia dan profesi adalah teknologi mobile (handphone), terutama 
mobile smartphone bersistem operasi android. Sebagaimana yang terungkap dalam laporan Q3 
State of Mobile Advertising dari Opera Mediaworks dan Mobile Marketing Association (MMA) 
yang dirilis di Singapura pada Selasa, 24 November 2015, menyatakan bahwa diantara enam 
negara –India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam– android merupakan sistem 
operasi yang paling banyak digunakan (67%). Namun, tingkat penggunaan feature phone yang 
tinggi juga ditunjukkan oleh Indonesia, Vietnam, dan Filipina (30,4%) (Erwin, 2015). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  Negeri 1 Turen merupakan salah satu sekolah yang 
menerapkan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil observasi empirik yang dilakukan peneliti di 
lapangan pada saat Kajian Praktik Lapangan (KPL) pada tanggal 10 Agustus hingga 19 September 
2015, ditemukan bahwa sebagian besar siswa dan guru di sekolah tersebut telah menggunakan 
smartphone bersistem operasi android. Dukungan fasilitas koneksi internet berupa wifi serta 
peraturan sekolah yang membebaskan peserta didik membawa smartphone ke lingkungan sekolah, 
diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, peserta didik di sekolah tersebut menggunakan fasilitas 
smartphone dalam pembelajaran hanya sebatas untuk mencari pengetahuan tambahan melalui 
mesin pencari (browser), yaitu situs googleyang lebih sering digunakan oleh mereka. Hal itu pun 
rata-rata dilakukan atas perintah guru. Sementara itu, dalam satu smartphone peserta didik 
memiliki banyak aplikasi, yang mana fitur-fitur media sosial (facebook, blackberry messenger, 
whatsapp, line, instagram) dan hiburan (games) adalah yang paling banyak digunakan. 
Dampaknya, smartphone yang didukung oleh fasilitas wifi dan kebebasan dari pihak sekolah, tidak 
termanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan terkait dengan pemanfaatan penggunaan smartphone 
dalam proses pembelajaran adalah dengan mengoptimalkan pengembangan mobile learning (m-
learning) sebagai media pembelajaran, karena Arsyad (2014:2) menyimpulkan bahwa “media 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 
pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya”. 
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Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berinisiatif untuk mengembangkan sebuah media 
mobile learning (m-learning) berbasis android untuk siswa jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Turen 
pada mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan yang disesuaikan dengan basis 
pembelajaran Kurikulum 2013, yakni berbasis pendekatan saintifik (scientific approach). Aplikasi 
ini akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java Mobile dan XML dengan software 
Android Studio.  

Selain merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan, android sebagaimana yang 
dinyatakanMurtiwiyati dan Glenn (2013:2) bahwa “dalam dunia pendidikan, berbagai inovasi 
aplikasi android sedikit banyak telah memfasilitasi proses belajar mengajar”. Begitu juga Johnson 
(dalam Hsu and Yu-Hui, 2013:2) mengungkapkan, “The innovation in mobile apps has raised 
interests among educators because it facilitates teaching and learning.”  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti (Hsu, Y. dan Yu-Hui Ching, 2013) 
diketahui bahwa, “The findings can also encourage educators to explore and experiment on the 
potential of incorporating these design learning activities in their respective settings, and to 
develop mobile apps for their diverse needs in teaching and learning”. Sebuah komunitas kursus 
desain aplikasi mobile dapat mendorong pendidik untuk mengeksplorasi dan mencoba 
mengembangkan aplikasi mobile yang digabungkan dengan desain pembelajaran untuk 
mendukung proses belajar mengajar.  

Adapun penelitian terdahulu lainnya antara lain, (Hanafi, dkk., 2012) yang dari hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa sistem mobile learning dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
belajar yang murah tetapi ampuh yang melengkapi proses belajar mahasiswa; (Sarrab, dkk., 2012) 
menyatakan mobile learning dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar 
keseluruhan siswa dan guru; (Nurohimah, dkk., 2014) menyatakan bahwa aplikasi media 
pembelajaran fisika untuk siswa SMP kelas VII berbasis android telah berfungsi dengan baik dan 
sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan yaitu merancang aplikasi media pembelajaran 
fisika yang menarik dan mempermudah dalam belajar fisika mengenai objek IPA dan 
pengamatannya; dan (Maulana, 2014) menyatakan bahwa aplikasi ebook sistem pengendali 
elektromagnetik layak dan mempermudah sebagai media pembelajaran untuk suplemen belajar 
siswa. 

Hasil penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya perhatian lebih 
terhadap pemanfaatan aplikasi mobile atau aplikasi android dalam proses pembelajaran. Selain 
memudahkan belajar siswa, pengembangan mobile learning diharapkan dapat memacu pendidik di 
sekolah terkait untuk turut mengembangkan aplikasi yang sejenis sesuai dengan materi ajar 
masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian dan pengembangan 
antara lain: pertama, menghasilkan media mobile learning berbasis scientific approach mata 
pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan untuk siswa kelas X SMK; dan kedua, menguji 
kelayakan dan efektivitas media mobile learning berbasis scientific approach mata pelajaran 
pengantar akuntansi dan keuangan untuk siswa kelas X SMK. 
 

METODE 
Penelitian ini menggunakan rancangan Research and Development (R&D). Model 

pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Borg & Gallyang telah dimodifikasi 
dengan tujuh langkah pengembangan, antara lain: (1) penelitian dan pengumpulan data; (2) 
perencanaan; (3) pengembangan draft produk; (4) uji coba lapangan awal; (5) revisi produk hasil 
uji coba lapangan awal; (6) uji coba lapangan; dan (7) penyempurnaan produk akhir. 

Desain uji coba dalam pengembangan media mobile learning berbasis scientific approach 
meliputi uji coba ahli media, uji coba ahli materi, dan uji coba responden, dengan subjek uji coba 
masing-masing adalah dosen Teknologi Pendidikan sebagai ahli media, dosen Akuntansi sebagai 
ahli materi, dan siswa kelas X Akuntansi SMKN 1 Turen sebagai responden. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah angket dan tes. 
Kadar validitas instrumen yang disusun peneliti tersebut dipertimbangkan melalui analisis rasional, 
yaitu menggunakan jenis validitas isi (content validity). Data yang diperoleh dari hasil pengisian 
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angket ahli media, ahli materi, dan siswa untuk uji kelayakan produk dianalisis dengan 
menggunakan teknik data persentase.Desain penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan 
media adalah one group pre-post design dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang 
sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Data yang diperoleh dari hasil tes dianalisis 
menggunakan uji normalitas dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dan dianalisis 
menggunakan uji paired-sample t test dengan bantuan SPSS. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Tampilan Media Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Scientific Approach 

Nama aplikasi android yang sedang dikembangkan peneliti adalah Accounting Apps, karena 
spesifikasi pemanfaatannya adalah sebagai media pembelajaran akuntansi. Menu utama yang 
terdapat dalam aplikasi pembelajaran akuntansi berbasis saintifik terdiri dari empat bagian, yaitu 
kompetensi, latihan soal, petunjuk penggunaan, dan tentang aplikasi. Menu kompetensi terdiri dari 
empat bagian atau sub menu, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian 
kompetensi, dan pembelajaran.Inti dari aktivitas pembelajaran siswa berada dalam menu 
kompetensi ini, pada sub menu pembelajaran, yang mana pada tahap ini siswa akan melalui 
langkah-langkah observing, questioning,exploration,associating, dan communicating. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 1. Tampilan Beberapa Bagian Mobile Learning Berbasis Scientific Approach yang Berupa 

Aplikasi Android 
 
Validasi Ahli Materi 

Komponen-komponen yang terkandung dalam angket validasi ahli materi yaitu: (1) Kaidah 
Media Pembelajaran; (2) Tata Laksana; (3) Relevansi Materi dengan Silabus; dan (4) Kesesuaian 
dengan Pendekatan Pembelajaran Saintifik. Data yang diperoleh dari angket validasi I oleh ahli 
materi disajikan dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Hasil Validasi I Oleh Ahli Materi 
No. Indikator Persentase Keterangan 
1. Kaidah Media Pembelajaran 83% Sangat Layak 
2. Tata Laksana 80% Layak 
3. Relevansi Materi dengan Silabus 84% Sangat Layak 
4. Kesesuaian dengan Pendekatan Pembelajaran Saintifik 80% Layak 

Total 82% Sangat Layak 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari keempat komponen dalam angket validator materi, indikator tata 
laksana dan kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran saintifik memperoleh persentase 
kelayakan yang sama, yaitu sebesar 80% dengan tingkat kelayakan layak. Sementara itu, indikator 
kaidah media pembelajaran dan relevansi materi dengan silabus masing-masing memperoleh 
persentase kelayakan 83% dan 84%. Total persentase dari semua item angket validasi materi 
adalah sebesar 82%. Dengan demikian, berdasarkan pada kriteria kelayakan media menurut Akbar 
(2013:82), dapat disimpulkan bahwa hasil validasi I materi yang terkandung dalam aplikasi 
android pengantar akuntansi dan keuangan sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Tabel 2. Hasil Validasi II Oleh Ahli Materi 
No. Indikator Persentase  Keterangan 
1. Kaidah Media Pembelajaran 90% Sangat Layak 
2. Tata Laksana 90% Sangat Layak 
3. Relevansi Materi dengan Silabus 98% Sangat Layak 
4. Kesesuaian dengan Pendekatan Pembelajaran Saintifik 91% Sangat Layak 

Total 93% Sangat Layak 

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari setiap indikator pernyataan dalam angket 
validasi materi mengalami peningkatan persentase kevalidan yang lebih tinggi. Indikator kaidah 
media pembelajaran dan indikator tata laksana dengan besar persentase 90%. Indikator relevansi 
materi dengan silabus dan kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran saintifik masing-masing 
dengan persentase sebesar 98% dan 91%. Total persentase dari semua item angket validator materi 
adalah sebesar 93%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi II materi yang 
terkandung dalam aplikasi android pengantar akuntansi dan keuangan sangat layak digunakan 
dalam proses pembelajaran, dengan persentase kelayakan yang lebih tinggi. 

Tabel 3. Komentar dan Saran Perbaikan Validator Materi dalam Validasi I 
No. Komentar dan Saran Perbaikan 
1. Font huruf terlalu kecil, sehingga tampak padat. 
2. Tampilan aplikasi hendaknya dibuat lebih menarik. Adapun tampilan aplikasi yang ada sekarang (validasi I) 

masih sederhana. 
3. Patenkan aplikasi pembelajaran ini dengan dimasukkan Play Store. 
4. Media pembelajaran mobile learning berbasis scientific approach dalam bentuk aplikasi android ini layak 

digunakan dengan revisi sesuai saran. 

Tabel 3 merupakan komentar dan saran perbaikan dari validator materi untuk aplikasi pada saat 
validasi I. Saran-saran tersebut adalah yang menjadi dasar revisi aplikasi, sehingga memperoleh 
besar persentase kelayakan yang lebih tinggi dari sebelumnya, sebagaimana yang tergambar dalam 
tabel 2. 

Tabel 4. Komentar dan Saran Perbaikan Validator Materi dalam Validasi II 
No. Komentar dan Saran Perbaikan 
1. Aplikasi sudah sudah siap utuk diaplikasikan. 
2. Media pembelajaran mobile learning berbasis scientific approach dalam bentuk aplikasi android ini layak 

digunakan tanpa revisi. 

Pada hasil validasi II validator hanya memberikan komentar dan pernyataan bahwa aplikasi 
android untuk pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan sudah siap diaplikasikan dan layak 
digunakan tanpa revisi. 

 
Validasi Ahli Media 

Angket validasi media terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) Kaidah Media Pembelajaran; 
(2) Tata Laksana; dan (3) Media CIA. Data yang diperoleh dari angket validasi I oleh ahli media 
disajikan dalam tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Hasil Validasi I oleh Ahli Media 
No. Indikator Persentase  Keterangan 
1. Kaidah Media Pembelajaran 97% Sangat Layak 
2. Tata Laksana 100% Sangat Layak 
3. Media CIA 100% Sangat Layak 

Total 99% Sangat Layak 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari ketiga indikator angket validasi media memiliki tingkat kriteria 
kelayakan sangat layak, dengan besar persentase indikator kaidah media pembelajaran 97%, tata 
laksana 100%, dan media CIA 100%. Total persentase dari semua item angket validasi media 
adalah sebesar 99%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi I oleh validator 
media menyatakan bahwa aplikasi android pengantar akuntansi dan keuangan berbasis scientifi 
approach sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. 
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Tabel 6. Hasil Validasi II oleh Ahli Media 
No. Indikator Persentase  Keterangan 
1. Kaidah Media Pembelajaran 100% Sangat Layak 
2. Tata Laksana 100% Sangat Layak 
3. Media CIA 100% Sangat Layak 

Total 100% Sangat Layak 

Tabel 6 menunjukkan adanya peningkatan persentase kelayakan pada indikator kaidah media 
pembelajaran menjadi 100%, lebih tinggi dari validasi I. Indikator tata laksana dan media CIA juga 
memperoleh persentase kelayakan sebesar 100%. Total persentase dari semua item angket validasi 
media adalah sebesar 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi II oleh 
validator media menyatakan bahwa aplikasi android pengantar akuntansi dan keuangan berbasis 
scientific approach sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Tabel 7. Komentar dan Saran Perbaikan Validator Media dalam Validasi I 
No. Komentar dan Saran Perbaikan 

1. Secara umum media dapat digunakan dalam pembelajaran. 
2. Urutan pada menu utama (petunjuk penggunaan) secara ergonomi diletakkan dengan tombol atau navigasi 

urut, sehingga mudah dilihat. 
3. Diperlukan icon atau simbol dalam aplikasi. 

4. Ganti penggunaan istilah latihan sesi dengan latihan soal atau sesi latihan. 
5. Media pembelajaran mobile learning berbasis scientific approach dalam bentuk aplikasi android ini layak 

digunakan dengan revisi sesuai saran. 

Tabel 7 merupakan komentar dan saran perbaikan dari validator media untuk aplikasi pada saat 
validasi I. Saran-saran tersebut adalah yang menjadi dasar revisi aplikasi, sehingga memperoleh 
besar persentase kelayakan yang lebih tinggi dari sebelumnya, sebagaimana yang tergambar dalam 
tabel 6. 

Tabel 8. Komentar dan Saran Perbaikan Validator Media dalam Validasi II 
No. Komentar dan Saran Perbaikan 
1. Secara umum media valid dan dapat digunakan dalam pembelajaran. 
2. Media pembelajaran mobile learning berbasis scientific approach dalam bentuk aplikasi android ini layak 

digunakan tanpa revisi. 

Pada hasil validasi II validator media menyatakan bahwa aplikasi android untuk pembelajaran 
pengantar akuntansi dan keuangan valid atau layak tanpa revisi dan dapat digunakan dalam 
pembelajaran. 

Uji Coba Lapangan Awal 
Data kuantitatif uji coba lapangan awal diperoleh dari persentase  angket yang diisi oleh 

responden (siswa). Responden dalam uji coba kelompok terbatas ini adalah siswa kelas X AK-2, 
yang terdiri dari 6 orang siswa yang diambil dari 2 orang dengan nilai teratas, 2 orang nilai 
terendah, dan 2 orang dengan nilai tengah. Adapun angket validasi kelompok terbatas terdiri dari 
tiga komponen, yaitu: (1) Kaidah Media Pembelajaran; (2) Media CIA; dan (3) Relevansi Materi 
dengan Silabus. Data yang diperoleh dari uji coba kelompok terbatas disajikan dalam tabel 9 
berikut. 
Tabel 9. Hasil Persentase Skor Angket Uji Coba Kelompok Terbatas 

No. Indikator Persentase  Keterangan 
1. Kaidah Media Pembelajaran 87% Sangat Layak 
2. Media CIA 89% Sangat Layak 
3. Relevansi Materi dengan Silabus 93% Sangat Layak 

Total 89% Sangat Layak 

Tabel 9 menunjukkan hasil dari ketiga indikator angket uji coba kelompok terbatas memperoleh 
kriteria kelayakan media sangat layak dengan besar persentase kelayakan indikator kaidah media 
pembelajaran 87%, media CIA 89%, dan relevansi materi dengan silabus 93%. Total persentase 
dari semua item angket uji coba kelompok terbatas adalah sebesar 89%. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa hasil uji coba kelompok terbatas menyatakan bahwa aplikasi android 
pengantar akuntansi dan keuangan berbasis scientific approach sangat layak digunakan sebagai 
media pembelajaran. 

 
Tabel 10. Komentar dan Saran Perbaikan Responden Uji Coba Kelompok Terbatas 

No. Komentar dan Saran Perbaikan 
1. Aplikasi sudah baik digunakan untuk media pembelajaran. 
2. Tampilan aplikasi kurang menarik. 
3. Aplikasi memudahkan siswa untuk belajar. 
4. Aplikasi mengundang minat siswa untuki belajar. 
5. Sebaiknya materi pembelajarannya ditambahkan lagi. 

Berdasarkan data dari tabel 10 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua saran untuk 
perbaikan atau revisi aplikasi, yaitu menjadikan tampilan aplikasi lebih menarik dan menambah 
materi-materi di dalamnya. 

Uji Coba Lapangan 
Data kuantitatif uji coba lapangan diperoleh dari hasil uji normalitas dan uji Paired Sample 

T-Test nilai pre-testdan post-testsiswa kelas X AK-1 dengan bantuan SPSS 16.0 for windows, serta 
data besar persentase skor angket responden (siswa) uji coba lapangan ini. Responden dalam uji 
coba lapangan adalah sebanyak 20 orang siswa.Berdasarkan hasil uji normalitas data menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi untuk pre-testadalah 0,079>0,05 dan nilai signifikansi untuk post-
testadalah 0,131>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data untukpre-testdan post-
testberdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal tersebut berarti dianggap memenuhi syarat 
untuk dilakukan analisis dengan metode pengujian Uji T-Dua Sampel Berpasangan atau Paired 
Sample T-Test. 

Tabel 11. Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-test 90.25 20 6.382 1.427 
 Post-test 95.50 20 5.104 1.141 

 
Tabel 12.Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 
1 

Pre-test - 
Post-test -5.250 7.691 1.720 -8.849 -1.651 -3.053 19 .007 
 
Tabel 12 menunjukkan nilai signifikansi Sig.(2-tailed) 0,007<0,05. Berdasarkan uji Paired 

Samples T-Test pada taraf kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai siswa kelas X 
AK-1 setelah menggunakan media pembelajaran m-learning berupa aplikasi android pengantar 
akuntansi dan keuangan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi secara signifikan, yaitu 
dengan rata-rata nilai 95,50 (tabel 11) bila dibandingkan dengan sebelum menggunakan media 
pembelajaran, yang rata-rata nilainya 90,25. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aplikasi 
pembelajaran akuntansi yang sedang dikembangkan efektif untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran.Hasil rata-rata nilai pre-testdan post-testsiswa kelas X AK-1 dapat digambarkan 
dalam diagram 1 berikut. 
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Gambar2. Rata-Rata Hasil Pre-testdan Post-testSiswa Kelas X AK-1 
 

Data kuantitatif selanjutnya dari hasil uji lapangan adalah besar persentase skor angket 
responden. Data tersebut disajikan dalam tabel 13 berikut: 

Tabel 13 Hasil Persentase Skor Angket Uji Coba Lapangan 
No.  Indikator  Persentase  Keterangan 
1. Kaidah Media Pembelajaran 89% Sangat Layak 
2. Media CIA 92% Sangat Layak 
3. Relevansi Materi dengan Silabus 93% Sangat Layak 

Total 91% Sangat Layak 

Tabel 13 menunjukkan total persentase dari semua item angket uji coba kelompok terbatas adalah 
sebesar 91%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji coba lapangan menyatakan 
bahwa aplikasi android pengantar akuntansi dan keuangan berbasis scientific approach sangat 
layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Tabel 14. Komentar dan Saran Perbaikan Responden Uji Coba Lapangan 
No. Komentar dan Saran Perbaikan 
1. Media pembelajaran ini kreatif, interaktif, mudah, menyenangkan, dan praktis. Fitur-fiturnya juga mudah 

dijalankan. 
2. Sebaiknya ada bagian login menggunakan nama, kelas, dan sekolah siswa. 
3. Perlu adanya latihan soal yang lebih banyak. 
4. Perlu adanya penambahan variasi perpaduan warna dasar dalam isi aplikasi. 
5. Aplikasi ini sangat membantu untuk pembelajaran karena dapat digunakan tanpa memakan banyak waktu, 

tenaga, dan tempat. 
 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian uji kelayakan dan keefektifan yang dilakukan peneliti di 
lapangan terhadap validator media, validator materi, dan responden (siswa) mengenai media 
mobile learning berbasis scientific approach yang berupa aplikasi android mata pelajaran 
pengantar akuntansi dan keuangan, dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi tersebut sangat layak 
dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
media yang dikembangkan peneliti dapat menarik perhatian dan minat peserta didik, serta sejalan 
dengan konsep pendekatan belajar konstruktivisme, yang artinya media tersebut mampu 
mengarahkan peserta didik pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan dan gambaran 
serta inisiatif peserta didik.  

Konsep yang dimaksud, yang lahir dari pandangan peserta didik melalui media ini adalah 
konsep tentang pengertian, format, dan klasifikasi akun serta pencatatan transaksi ke dalam akun 
yang didasarkan pada  persamaan dasar akuntansi. Peserta didik mengkonstruk pengetahuan 
tersebut secara individu dan internal melalui pengamatan video kontekstual, yang kemudian 
dikaitkan dengan teori-teori atau informasi dari berbagai sumber yang tersedia di dalam media. Hal 
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inilah yang dimaksud dengan konstruktivistik kognitif, salah satu dari dua ragam pandangan 
belajar pendekatan konstruktivisme. 

Media mobile learning berupa aplikasi yang dikembangkan peneliti telah sesuai dengan 
konsep mobile learning yang diungkapkan Anggrayni (2012) dan konsep media pembelajaran yang 
diungkapkan Arief (2010), yang mana aplikasi dapat menyalurkan pesan berupa materi pelajaran 
pengertian, format, dan klasifikasi akun serta pencatatan transaksi ke dalam akun yang didasarkan 
pada  persamaan dasar akuntansi melalui alat komputasi mobile. Aplikasi juga menyalurkan pesan 
kepada peserta didik tentang proses pencatatan transaksi oleh departement accounting suatu 
perusahaan melalui video kontekstual yang disajikan pada halaman observating. Kelayakan dan 
keefektifan aplikasi yang telah teruji membuktikan bahwa aplikasi dapat menarik perhatian dan 
minat peserta didik, sehingga proses mobile learning dapat berlangsung. 

Kompetensi pembelajaran yang dituangkan peneliti dalam mobile learning telah melalui 
proses analisis konten sebagaimana yang disyaratkan oleh Darmawan (2012), karena tidak semua 
kompetensi pembelajaran dapat diaplikasikan melalui mobile learning, terlebih melalui pendekatan 
saintifik. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan media ini adalah 
Java Mobile dan XML, karena menurut Kadir (2005) Java lebih memberikan kemudahan kepada 
pengguna dibandingkan C atau C++. Begitu juga XML yang telah banyak digunakan pada 
dokumentasi teknis proyek-proyek berskala besar (Junaedi, 2003). Aplikasi yang digunakan adalah 
Android Studio, yang mana Android Studio merupakan IDE untuk platform android (Syahputra, 
tanpa tahun). 

Proses pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan yang terjadi melalui aplikasi 
android(m-learning) disesuaikan dengan pendekatan saintifik (saintific approach), yang mana 
pendekatan tersebut juga didasarkan pada pendekatan konstruktivisme. Sebagaimana pendekatan 
konstruktivisme, pendekatan saintifik menurut Kurniasih dan Berlin (2014) juga merupakan 
pendekatan dalam proses pembelajaran yang menghendaki peserta didik agar dapat secara aktif 
mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip.  

Pendekatan saintifik menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dapat ditempuh agar 
tujuan tersebut dapat dicapai. Tahapan pertama menurut Kurniasih dan Berlin (2014) yaitu 
mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah). Tahap mengamati di dalam media 
yang dikembangkan peneliti adalah pengamatan video kontekstual pada halaman explorating. 
Tahapan kedua adalah merumuskan masalah sekaligus mengajukan atau merumuskan hipotesis. 
Pada tahap ini, jika peserta didik menemukan suatu masalah dari hasil pengamatannya, mereka 
dapat mencatatnya di halaman hasil pengamatan. Setelah itu pada halaman selanjutnya peserta 
didik akan dihadapkan oleh beberapa referensi mengenai materi KD 11. Hal tersebut diharapkan 
agar peserta didik dapat mengumpulkan informasi-informasi yang mereka butuhkan dari berbagai 
sumber. Ini adalah tahapan ketiga dari pendekatan saintifik. Seluruh data atau informasi yang 
didapatkan peserta didik kemudian dianalisis, dikaitkan dengan hasil pengamatannya, sehingga 
dapat dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dicatat pada halaman associating, yang 
merupakan tahapan keempat. Tahapan terakhir adalah komunikasi, yaitu peserta didik 
mengomunikasikan hasil belajarnya yang berupa kesimpulan kepada guru atau teman-teman 
mereka. Aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui tombol share yang berada di bawah 
kesimpulan. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengembangan media mobile learning 
berbasis scientific approach ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, baik dari segi jenis 
produk maupun hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan 
Khairulanuar (2012) yang berjudul Mobile learning Environment System (MLES): The Case of 
Android-based Learning Application on Undergraduate’s Learning, menyatakan bahwa sistem 
mobile learning dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar yang murah tetapi ampuh yang 
melengkapi proses belajar mahasiswa. Sementara itu, mobile learning yang berupa aplikasi 
android dalam penelitian ini juga merupakan media pembelajaran yang murah tetapi efektif, hanya 
saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan 
Khairulanuar (2012) adalah jenis subjek penelitiannya, yaitu bukan pada mahasiswa melainkan 
peserta didik setingkat SMK.  
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Peserta didik tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendapatkan media ini, 
karena untuk jangka panjang pendistribusian aplikasi adalah melalui layanan Play Store. Untuk 
mendapatkannya peserta didik cukup men-download aplikasi melalui layanan tersebut, kemudian 
melakukan pemasangan aplikasi pada smartphone mereka. Bahkan, jika peserta didik 
menggunakan jaringan wifi yang tidak berbayar, berarti mereka dapat men-download aplikasi 
secara gratis.  

Materi pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan yang dikemas dalam aplikasi android 
merupakan inovasi baru dalam pembelajaran, yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan 
terbaru, yakni kurikulum 2013. Pada perkembangan teknologi saat ini,smartphone sudah menjadi 
pegangan sehari-hari masyarakat umum, terutama peserta didik. Inovasi kemasan media 
pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik, sehingga peserta 
didik tidak jenuh dengan pembelajaran konvensional di dalam kelas saja, karena di samping itu 
mereka dapat melakukan pembelajaran melalui smartphone. Hal tersebut sebagaimana penelitian 
yang dilakukan oleh Sarrab, dkk. (2012) dengan judul Mobile Learning (M-Learning) and 
Educational Environments,yang menyatakan bahwa mobile learning dapat digunakan untuk 
meningkatkan pengalaman belajar keseluruhan siswa dan guru. Sistem mobile learning tidak untuk 
mengganti pembelajaran tradisional di dalam kelas, tetapi digunakan untuk melengkapi proses 
pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. 

Penelitian sebelumnya yang juga menyatakan bahwa mobile learning merupakan pelengkap 
dalam proses pembelajaran adalah penelitian oleh Maulana (2014) dengan judul Rancang Bangun 
Aplikasi Ebook Berbasis Android sebagai Media Pembelajaran Mengoperasikan Sistem Pengendali 
Elektromagnetik untuk Siswa Menengah Kejuruan DR. Tjipto Semarang. Hasil penelitiannya 
adalah berupa produk aplikasi ebook sistem pengendali elektromagnetik yang layak dan 
mempermudah sebagai media pembelajaran untuk suplemen belajar siswa.  

Sementara itu, penelitian oleh Nurohimah, dkk. (2014) dengan judul Perancangan Aplikasi 
Media Pembelajaran Fisika untuk SMP Kelas VII Berbasis Android juga menghasilkan produk 
berupa aplikasi pembelajaran yang dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan, menarik, 
dan mudah digunakan oleh pengguna. Hanya saja, aplikasi yang dikembangkan tersebut adalah 
aplikasi untuk mata pelajaran fisika siswa SMP kelas VII. Meskipun penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti menghasilkan produk yang sejenis dan memiliki tingkat kelayakan serta kemenarikan 
produk yang sama dengan penelitian Maulana (2014) dan Nurohimah, dkk. (2014), namun 
penelitian yang dilakukan oleh keduanya, hanya sebatas pada perancangan produk dan uji 
kelayakan menggunakan angket sebagai instrumen pengujiannya. Berbeda dengan peneliti yang 
menambahkan uji keefektifan menggunakan One Group Pre-Pos Design untuk memastikan efektif 
tidaknya aplikasi untuk dijadikan media pembelajaran. 

Antusiasme peserta didik kelas X-AK 1 dan 2 SMK yang tampak melalui hasil pengisian 
angket serta komentar atau saran perbaikan  terhadap aplikasi pengantar akuntansi dan keuangan 
mengindikasikan bahwa perlu adanya tindak lanjut dari pengembangan aplikasi pembelajaran. 
Tindak lanjut tersebut tidak hanya sebatas pada pendistribusian aplikasi melalui Google Play Store, 
melainkan juga dengan melakukan pelatihan terhadap para guru atau pengajar untuk merancang 
media mobile learning berupa aplikasi android semacam ini. Pelatihan tersebut dibutuhkan karena 
kembali lagi pada fungsi guru menurut pendekatan scientific approach yang sejalan dengan teori 
konstruktivisme, yaitu sebagai fasilitator yang dituntut untuk memahami, mengoperasikan, serta 
merancang media pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hsu 
dan Yu-Hui (2013) dengan judul Mobile Apps Design for Teaching and Learning: Educators’ 
Experiences in an Online Graduate Course, yang menyatakan bahwa kegiatan desain aplikasi 
mobile mendorong pendidik untuk mengeksplorasi dan melakukan percobaan menggabungkan 
kegiatan desain pembelajaran dalam pengaturan masing-masing dan untuk mengembangkan 
aplikasi mobile untuk beragam kebutuhan mereka dalam proses belajar mengajar.  

Berdasarkan pengujian aplikasi pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan secara 
empiris yang dilakukan di lapangan melalui validasi oleh validator media, materi, dan responden 
untuk mengetahui kelayakan media, serta melalui One Group Pre-Pos Design untuk mengetahui 
keefektifan, maka didapatkan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif 
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berupa persentase dari skor pernyataan di dalam angket yang kemudian dikonfersikan dalam 
pernyataan kriteria kelayakan, serta nilai pre-testdan post-testsiswa, sedangkan data kualitatif  
berupa komentar dan saran perbaikan dari validator media, materi, dan responden. 

Adapun hasil validasi I oleh validator materi menyatakan bahwa dari persentase total skor 
angket aplikasi yang dikembangkan peneliti memiliki tingkat kriteria kelayakan sangat layak. 
Namun meskipun demikian, validator materi memberikan beberapa saran perbaikan, antara lain: 
pertama, font atau ukuran huruf dalam materi terlalu kecil, sehingga tampak padat; kedua,tampilan 
aplikasi hendaknya dibuat lebih menarik. Adapun tampilan yang ada sekarang (validasi I) masih 
sederhana; ketiga,patenkan aplikasi pembelajaran dengan dimasukkan Google Play Store. 
Berdasarkan saran-saran perbaikan tersebut, maka logis jika persentase dari indikator pernyataan 
angket tata laksana dan kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran saintifik adalah yang terendah 
jika dibandingkan dengan persentase indikator kaidah media pembelajaran dan indikator relevansi 
materi dengan silabus. Dengan demikian, meskipun media sudah berada pada tingkat kriteria 
sangat layak, namun pernyataan kesimpulan dari validator materi adalah media pembelajaran 
mobile learning berbasis scientific approach dalam bentuk aplikasi android layak digunakan 
dengan revisi sesuai saran. 

Pada validasi II oleh validator materi, persentase dari masing-masing indikator pernyataan 
angket mangalami peningkatan. Dua indikator yang sebelumnya pada validasi I memperoleh 
persentase terendah (dibandingkan dua indikator lainnya) dengan tingkat kriteria layak, pada 
validasi II yang mana telah dilakukan revisi oleh peneliti sesuai saran, mengalami peningkatan 
persentase yang membuat tingkat kriteria kelayakannya juga meningkat, yaitu dari layak menjadi 
sangat layak. Peningkatan persentase kelayakan tersebut akan semakin menguatkan bukti 
kelayakan dari media yang dikembangkan, sehingga, pernyataan kesimpulan dari validator materi 
setelah dilakukan revisi adalah media pembelajaran mobile learning berbasis scientific aproach 
dalam bentuk aplikasi android layak digunakan tanpa revisi.  

Hasil validasi I oleh validator media memperoleh total persentase skor angket yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan validasi I oleh validator materi. Semua indikator pernyataan angket 
validator media memiliki tingkat kriteria kelayakan sangat layak. Namun meskipun demikian, 
indikator kaidah media pembelajaran memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan 
dua indikator lainnya, yaitu indikator tata laksana dan indikator media CIA. Sebagaimana validator 
materi, pada validasi I validator media juga memberikan beberapa saran perbaikan, antara lain: 
pertama,urutan pada menu utama secara ergonomi diletakkan dengan tombol atau navigasi urut, 
sehingga mudah dilihat; kedua,diperlukan icon atau simbol dalam aplikasi; ketiga,ganti 
penggunaan nama menu latihan sesi menjadi latihan soal atau sesi latihan, sehinggapernyataan 
kesimpulan dari validator media adalah media pembelajaran mobile learning berbasis scientific 
approach dalam bentuk aplikasi android layak digunakan dengan revisi sesuai saran.  

Pada validasi II oleh validator media, persentase dari indikator pernyataan yang memiliki 
persentase terendah dari dua indikator lainnya pada validasi I, mengalami peningkatan hingga 
tingkat maksimal persentase. Hal itu berarti ketiga indikator pernyataan dari angket validator 
media memiliki total persentase sempurna dengan tingkat kriteria kelayakan sangat layak. Dengan 
demikian, pernyataan kesimpulan dalam validasi II dari validator media adalah media 
pembelajaran mobile learning berbasis scientific approach dalam bentuk aplikasi android layak 
digunakan tanpa revisi. 

Berdasarkan hasil uji normalitas, data untuk pre-testdan post-test(pada tahap uji coba 
lapangan) berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan analisis data 
menggunakan uji Paired Sample T-Test. Hasil dari pengujian tersebut adalah nilai siswa kelas X 
AK-1 setelah menggunakan media mobile learning berupa aplikasi android pengantar akuntansi 
dan keuangan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi secara signifikan, bila dibandingkan 
dengan nilai sebelum menggunakan media. Dengan demikian, berdasarkan dasar pemikiran One 
Group Pre-Pos Design menurut Trihendardi (2009), maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
pembelajaran yang dikembangkan peneliti efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran, 
karena hasil post-testlebih besar daipada pre-test.  
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Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan 
kelemahan, baik dari sisi penelitian maupun produk yang dihasilkan. Kelebihan penelitian ini 
adalah bahwa produk penelitian yang berupa media mobile learning dapat digunakan dan 
disebarluaskan kepada peserta didik, karena telah teruji kelayakan dan keefektifitasannya. 
Kelemahan dari penelitian ini adalah hasil uji efektifitas media yang dilakukan dengan pre-testdan 
post-test, meskipun dinyatakan efektif, namun selisih perbedaan persentasenya tidak terlalu tinggi. 

Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki aplikasi android pengantar akuntansi dan 
keuangan, antara lain: pertama,aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java 
Mobile dan XML, yang merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh para 
pengembang aplikasi dan proyek-proyek berskala besar; kedua, aplikasi merupakan media 
pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan, perkembangan teknologi, dan minat 
peserta didik; ketiga,aplikasi mendukung usaha sekolah untuk memanfaatkan dan memaksimalkan 
smartphone dalam proses pembelajaran; keempat,media yang berupa aplikasi android ini bisa 
didapatkan secara gratis, serta praktis, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun sebagai media 
pembelajaran mandiri oleh peserta didik.   

Kelemahan aplikasi android pengantar akuntansi dan keuangan, antara lain: 
pertama,aktivitas berbagi (share) pada bagian langkah mengomunikasi hanya dapat dilakukan 
melalui email; kedua,sistem penilaian pada latihan soal hanya berupa skor benar dan salah; 
ketiga,aplikasi hanya dapat diterapkan pada smartphone bersistem operasi android. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini secara umum adalah bahwa media pembelajaran berupa 
aplikasi android pengantar akuntansi dan keuangan merupakan media yang sangat layak dan 
efektif.Agar penggunaan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan benar-benar mendukung 
pembelajaran peserta didik, maka beberapa hal terkait dengan saran pemanfaatan produk yang 
perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. 
1. Perhatikan baik-baik video kontekstual pada langkah mengamati, terutama pada aktivitas 

department accounting yang terdapat dalam video. 
2. Share hasil pembelajaran yang telah dilakukan kepada guru dan siswa lain untuk mendapatkan 

timbal balik dan penguatan konsep kompetensi dasar yang dimaksud.  
3. Pastikan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan melalui langkah-langkah scientific 

approach sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan.  
Media mobile learning pengantar akuntansi dan keuangan yang berupa aplikasi android ini 

supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas serta dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan 
fungsinya, maka untuk jangka panjang perlu adanya dilakukan pelatihan pengembangan aplikasi 
oleh programmer kepada para pengajar atau guru, sehinggapengembangan media ini tidak akan 
berhenti hanya sampai pada peneliti. 

Saran 
Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan untuk pengembangan produk lebih lanjut antara 

lain sebagai berikut: 
1. Meng-update kompetensi dasar yang terdapat dalam aplikasi dan menambah latihan-latihan 

soal baru.  
2. Aktivitas mengomunikasi tidak hanya dilakukan melalui email, tetapi dikembangkan lagi agar 

dapat dilakukan menggunakan akun media komunikasi lainnya. 
3. Sistem penilaian pada latihan soal agar dirancang berupa akumulasi nilai, tidak hanya sekadar 

skor benar dan salah. Keempat, aplikasi dapat diterapkan pada smartphone bersistem operasi 
lainnya. 
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Abstract: This research aims to describe the Capacity Building in effort to enhance the quality of graduates. 
The results show that Capacity Building of lecturers consists of : 1) there is improvement in educational 
qualification and academical position 2) Educational and teaching field;  a) KKNI oriented curriculum 
workshop  along with devices. 3) Research field : a) Proposal traning of Dikti, b) Training to entry the 
journals and proceedings to national or international levels. 4) Community service field: a) Proposal training 
of Dikti. b) Thematic Posdaya KKN training in Damandiri foundation. 5) Academical supports field:             
1) Seminar and external courses (call paper). Conversely, Capacity Building of students covers: 1) 
Academical guidance. 2) The guidance of organization, interests, and talents. 3) Facility of students’ 
organization. Differently, Capacity Building of Institutional Study consists of: 1) The revisement of 
governance through the implementation of Standar Operasional Prosedur (SOP). 2) Arrangement of vision, 
mision, goals, objectives, and work programs. 3) Guarantee of internal quality course. Lastly, Capacity 
Building of Study Program Networks covers: 1) Reviewer of accreditation. 2) Reviewer of research grants. 
3) Reviewer of hibah community service. 4) UMKM to practice entrepreneurship courses. 5) School for PPL 
2. 6) Damandiri foundation for Thematic Posdaya KKN. 
 
Keywords: Capacity Building 
 
 
Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan harus selalu meningkatkan proses pembelajaran dan 
kualitas/mutu lulusan agar mempunyai daya saing di tingkat regional, nasional maupun global. Di 
tingkat regional persaingan tidak hanya terjadi antar perguruan tinggi swasta tapi juga antara 
perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Di tingkat nasional harus mampu bersaing 
dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi besar yang notabene sudah mempunyai nama. Di tingkat 
global dengan adanya zona bebas masyarakat ASEAN akan mengakibatkan perguruan tinggi di 
Indonesia harus mampu bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri. 

Program studi sebagai ujung tombak pelaksana perguruan tinggi juga harus selalu 
meningkatkan dayasaing dan mutu/kualitas lulusan. Untuk mencapai tujuan tersebut program studi 
menerapkan delapan standar sesuai dengan SNPT-Permen 049/2014 yaitu 1) Standar Kompetensi 
Lulusan. 2) Standar Isi Pembelajaran. 3) Standar Proses Pembelajaran. 4) Standar Penilaian 
Pembelajaran. 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 6) Standar Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran. 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran. 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

Untuk melaksanakan standar tersebut program studi memerlukan Capacity Building 
(Penguatan/Pengembangan Kapasitas). Capacity Building adalah 
penguatan/pengembangan/peningkatan kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu 
(dosen dan mahasiswa), kelembagaan (Program Studi), maupun sistem atau jejaring antar individu 
dan kelompok/organisasi serta pihak lain di luar kelompok/organisasi sampai di tingkat global. 
Dengan adanya peningkatan kompetensi dosen/mahasiswa, kelembagaan (Program Studi) dan 
jejaring/networking maka akan menjadi profesional dan akan mendukung pencapaian 
mutu/kualitas lulusan yang lebih tinggi. 

Program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi adalah suatu program studi di bawah Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan dengan 
bidang ilmu Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi. Kegiatan akademik yang dilakukan adalah 
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pendidikan dan pengajaran (perkuliahan), penelitian (skripsi), pengabdian masyarakat (KKN) dan 
penunjang akademik (seminar/workshop/pelatihan). 

Program studi mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan mutu lulusan agar 
mempunyai daya saing dan lulusan cepat mendapat pekerjaan. Untuk itu program studi mempunyai 
program Capacity Building (penguatan kapasitas) semua komponen yang terlibat di dalam upaya 
mencapai tujuan tersebut. Misalnya dosen diharuskan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan 
S2 atau S3, mengajukan jabatan akademik tepat waktu, melakukan penelitian dan pengabdian 
masyarakat dan mengikuti seminar-seminar hasil penelitian. Mahasiswa selain mengikuti 
perkuliahan juga didukung untuk melakukan kegiatan-kegiatan non akademik misalnya pelatihan 
leadership (kepemimpinan), kegiatan olah raga, musik, keagamaan dan lain-lain. 

Penelitian ini ingin mendeskripsikan kegiatan Capacity Building (penguatan kapasitas) yang 
ada di prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan apakah kegiatan Capacity Building tersebut telah 
dapat meningkatkan mutu/kualitas lulusan. Mutu/kualitas lulusan dilihat dari Indeks Prestasi 
(IP)/(IPK).Ruang lingkup Capacity Building adalah kegiatan peningkatan kompetensi individu 
(dosen dan mahasiswa), kelembagaan (prodi) dan jejaring (networking). Ruang lingkup 
peningkatan mutu/kualitas lulusan adalah Indeks Prestasi (IP). 

Mardikanto (2010:80) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas (Capacity Building) adalah 
proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk 
memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam 
pengertian tersebut terkandung pemahaman bahwa: a. yang dimaksud dengan kapasitas adalah 
kemampuan (individu, organisasi dan kelembagaan) untuk menunjukkan/memerankan fungsinya 
secara efektif, efisien dan berkelanjutan; b. Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan 
proses yang berkelanjutan; c. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat 
pengembangan kapasitas; d. Yang dimaksud dengan kelembagaan, tidak terbatas dalam arti sempit 
(kelompok, perkumpulan atau organisasi) tetapi juga dalam arti luas, menyangkut perilaku, nilai-
nilai dan lain-lain. 

Mardikanto (2010:81) mengemukakan bahwa capacity building meliputi 3 bagian yaitu 
penguatan kapasitas individu, penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) dan penguatan kapasitas 
sistem (jejaring). Pengukuran  Capacity Building dilihat dari jumlah/ruang lingkup kegiatan 
Capacity Building yang meliputi: a) Penguatan kapasitas individu (dosen dan mahasiswa). 2) 
Penguatan kapasitas kelembagaan. 3) Penguatan kapasitas jejaring (networking). 

Mardikanto (2010:80) menjelaskan, Capacity Building atau penguatan kapasitas 
(peningkatan kompetensi) adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam 
masyarakat),  kelembagaan maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok/organisasi 
sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Jadi penguatan 
kapasitas (peningkatan kompetensi) adalah proses peningkatan kemampuan individu (dosen dan 
mahasiswa), kelompok/kelembagaan (program studi) dan sistem jejaring (networking).  

Capacity Building (penguatan kapasitas/peningkatan kompetensi) dilakukan untuk mencapai 
mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat diartikan sebagai seseorang (lulusan) yang telah 
mencapai tujuan kurikulum (objective of curriculum) yang dirancang untuk pengelolaan 
pembelajaran siswa. Tujuan kurikulum dilihat dari indeks prestasi akademik mahasiswa selama 
mengikuti perkuliahan baik persemester maupun keseluruhan. 

 
METODE 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian  
kuantitatif dengan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi UNP Kediri yang berjumlah 290 mahasiswa. Sedangkan 
sampel penelitian dalam penelitian ini berjumlah 100 dengan teknik pengambilan sampel 
Proportionate Stratified Random Sampling.Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah interview (wawancara) dan dokumentasi.Untuk menganalisis data 
digunakan analisis deskriptif seperti deskripsi kegiatan, rata-rata, IP tertinggi, IP terendah dan 
persentase.  
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Rumus IP rata-rata adalah: 
                                                              i = n                                                        
                                                               ∑xi 
X = x1 + x2 + x3 + …………….+ xn = i = 1   
 
                                  n                            n                       
 
Rumus IP tertinggi dan IP terendah adalah:  =max(...:....) dan  =min(...:....) 
Rumus prosentase adalah: 
Y = X% x Z 
Y = Nilai prosentase yang diperoleh, X = besaran prosentase, Z = Nilai yang dicari prosentasenya 
 
Kerangka berpikir penelitian ini tampak pada gambar berikut: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Community Development Individu (Dosen dan Mahasiswa) di PEA Universitas 
Nusantara PGRI (UNP) Kediri 
Dosen 

Bidang kualifikasi akademik dan jabatan akademik. Mengirim dosen untuk kuliah lanjut ke 
S-2 dan  S-3 dengan dana pemerintah dan yayasan. Saat ini dosen tetap di Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi UNP Kediri adalah 3 S3, 1 sedang menempuh S3 dan 6 S2 dan 
sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan ke S3. 
Pelatihan pengisian angka kredit untuk jabatan akademik baik bagi dosen muda maupun dosen 
senior oleh Tim Penilai Angka Kredit Kopertis Wilayah VII Jawa Timur. Saat ini terdapat 4 dosen 
tetap program studi dengan jabatan fungsional  lektor kepala, 2 lektor dan 4 asisten ahli. 

Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Workshop kurikulum berbasis KKNI dan menyusun 
perangkat pembelajaran  (Rencana Pembelajaran Semester-RPS) untuk tiap mata kuliah. 
Pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, penilaian hasil belajar dan penerapan model-
model pembelajaran. 

Bidang Penelitian. Pelatihan penyusunan proposal penelitian hibang bersaing baik yang 
diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur maupun dari Kampus UNP 
Kediri.Pelatihan memasukkan artikel baik ke dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. 
Pelatihan memasukkan artikel baik ke dalam prosiding nasional maupun internasional. 

Bidang Pengabdian Masyarakat. Pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat 
baik yangdiselenggarakan oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur maupun di Kampus UNP Kediri. 

Bidang Penunjang Akademik. Melaksanakan seminar di tingkat program studi minimal 1 
semester 1 kali dan mendorong untuk mengikuti call paper di luar kampus. Saat ini call paper di 

CB Individu 
(dosen dan 
mahasiswa) 

Pencapaian 
Kurikulum 

Peningkatan 
Mutu lulusan 

CB Kelembagaan 
(Program Studi) 

Capacity 
Building (CB) 

CB 
Jejaring/networking/

kemitraan 

Indeks Prestasi 
Akademik (IP) 
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program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi berjumlah 15 yang dilakukan oleh semua dosen 
tetap. Universitas memfasilitasi pendanaan untuk mengikuti call paper terutama yang menjadi 
pemakalah pendamping karena buku prosiding dapat digunakan untuk akreditasi program studi. 

Mahasiswa 
1) Bimbingan Akademik 

Dalam rangka membantu mahasiswa dibidang akademik, maka setiap kelompok mahasiswa 
yang terdiri atas 20-25 mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen Penasihat Akademik. Dosen 
Penasihat Akademik bertanggung jawab untuk memantau perkembangan mahasiswa dan 
memberikan bimbingan kepada mahasiswa mulai awal masuk hingga menyelesaikan studi. 
Proses bimbingan akademik dimulai dari penyusunan kartu rencana studi, pemantauan selama 
perkuliahan dan evaluasi hasil studi. Disamping bimbingan akademik dosen, pembimbing 
akademik juga merupakan konselor bagi masalah-masalah yang dihadapi masalah mahasiswa. 

2) Bimbingan Organisasi, Bakat, dan Minat Mahasiswa 
Untuk mengembangkan jiwa berorganisasi, penyaluran bakat dan minat,  mahasiswa dapat 

mengikuti organisasi mahasiswa seperti beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan 
lembaga mahasiswa seperti Badan Eksekutif  Mahasiswa Universitas dan fakultas, 
membentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi  (HIMAPRODI) Pendidikan Ekonomi-
Akuntansi. Untuk membimbing kegiatan tersebut, Ketua Prodi menugaskan 1 orang dosen 
pembimbing/pembina. Selanjutnya dosen pembimbing tersebut dibantu  beberapa dosen lain 
membantu mahasiswa menyelenggarakan beberapa kegiatan  penting, antara lain: 
a) Penerimaan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB) 

Pelaksanaan PTMB dilakukan secara terpadu dengan universitas. Pelaksanaan PTMB di 
Prodi PEA adalah orientasi seperti kurikulum, masa studi dan kegiatan akademik dan non 
akademik. 

b) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 
 LDK membekali mahasiswa dengan jiwa kepemimpinan. LDK dilaksanakan oleh Unit 

Kegiatan Mahasiswa. Materi LDK adalah pengenalan pola-pola kepemimpinan, diskusi, 
pemecahan masalah dan simulasi. 

c) Pelatihan entrepreneurship 
 Pelatihan entrepreneurship dilaksanakan dalam bentuk membatik di pengrajin batik 

(UMKM) dan penyusunan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). 
d) Seminar akuntansi dan keuangan 

 Seminar akuntansi dan keuangan dilaksanakan dengan Bank Indonesia/OJK, Perbankan, 
Perpajakan untuk memperluas wawasan tentang ilmu akuntansi dan keuangan. 

e) Kuliah kerja lapangan 
 Kuliah kerja lapangan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke perusahaan dan 

membuat laporan tentang produksi, pemasaran, keuangan dan SDM. 
f) Dies Natalis Prodi PEA 

 Dilaksanakan dalam rangka laporan program HIMAPRODI dan diselingi dengan 
hiburan. 

3) Beasiswa 
BBM dan  PPA dari Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Beasiswa dari Universitas untuk 
prestasi akademik dan keikutsertaan di dalam organisasi kemahasiswaan di dalam kampus, 
Beasiswa lomba eksternal tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan Internasional, 
Beasiswa Guru Dalam Jabatan. 

4) Kesehatan 
Layanan kesehatan diberikan sewaktu – waktu oleh klinik yang berada dibawah pembinaan 
lembaga Universitas Nusantara  PGRI Kediri yakni Klinik Kesehatan UNP HUSADA. Selain 
itu layanan kesehatan juga diberikan secara insidental pada event- event tertentu. 

Pelaksanaan Community Development  Kelembagaan di PEA UNP Kediri 
a. Perbaikan tata kelola manajemen yaitu dengan menerbitkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) seperti SOP bimbingan akademik yaitu 1) pada awal semester dosen melakukan 
pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya, 2) membagikan Kartu Hasil Studi semester 
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sebelumnya dan melakukan evaluasi studi, 3) dosen menyampaikan daftar mata kuliah yang 
boleh ditempuh untuk setiap mahasiswa, 4) mahasiswa menulis mata kuliah di Kartu Rencana 
Studi masing-masing mahasiswa, 5) dosen menulis di kartu bimbingan tiap mahasiswa tentang 
kegiatan yang dilakukan yaitu pembagian KHS dan penulisan KRS dan menandatangani, 6) 
dosen mengumpulkan KRS di program studi, 7) dosen pada pertengahan semester melakukan 
pemantauan atas proses belajar mahasiswa kemudian hasilnya dituangkan ke dalam kartu 
bimbingan, 8) dosen pada akhir semester melakukan evaluasi studi masing-masing mahasiswa 
yang kegiatannya bisa disatukan dengan penulisan KRS semester berikutnya. 
Di Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi UNP Kediri terdapat SOP Semester 
pendek, SOP mata kuliah seminar akuntansi, SOP mata kuliah Praktek Kerja Lapangan 
(PKL), SOP Praktek Pengalaman Lapangan I. Sedangkan SOP Kegiatan akademik terintegrasi 
dengan universitas, SOP KKN terintegrasi dengan LPPM, SOP Praktek Pengalaman 
Lapangan II terintegrasi dengan LPKM (Lembaga Pengembangan Kompetensi Mahasiswa), 
SOP Yudisium dan wisuda terintegrasi dengan universitas, SOP Daftar ulang terintegrasi 
dengan universitas. 

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran(Afandi, Muchson dan Forijati, 2012) 
1) Visi 

Menjadi Program Studi yang unggul dalam bidang Pendidikan Ekonomi dengan 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, pusat peradaban masyarakat dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, mempunyai kreativitas dan daya saing, berkarakter, 
cerdas dan berakhlak mulia. 

2) Misi 
a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum, silabus, 

dan Satuan Acara Perkuliahan dengan menjunjung tinggi kedisiplinan dan suasana 
akademik yang kondusif. 

b) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

c) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

d) Menyelenggarakan kegiatan penunjang akademik seperti pelatihan, seminar, 
workshop untuk memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3) Tujuan 
Bidang Pendidikan dan Pengajaran: 
1. Menyusun  kurikulum yang disesuaikan dengan pedoman kurikulum nasional, 

kebutuhan dunia kerja dan beban mahasiswa untuk menyelesaikan masa studi tepat 
waktu. 

2. Meninjau kurikulum minimal 2 tahun sekali untuk disesuaikan dengan tuntutan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. 

3. Menyusun standar kompetensi lulusan/CP. 
4. Menyusun standar isi setiap mata kuliah yang kemudian dijabarkan ke dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 
5. Menyusun SAP/RPS setiap mata kuliah. 
6. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 
7. Melaksanakan pembelajaran dengan prinsip kreatif dan inovatif. 
8. Melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan mengacu pada authentic assesment. 
9. Melaksanakan bimbingan akademik 
Bidang Penelitian: 
1. Mampu melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan kaidah metode penelitian. 
2. Mampu menghasilkan produk penelitian untuk mengembangkan pendidikan 

ekonomi/pendidikan akuntansi. 
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3. Mampu berkolaborasi dengan stakeholder seperti sekolah, dinas pendidikan, 
perusahaan dan mahasiswa dalam penelitian untuk membangun kerja 
sama/kemitraan/jaringan. 

4. Mampu menembus dana-dana penelitian yang dikeluarkan oleh pihak-pihak 
penyandang dana seperti DIKTI, yayasan pendidikan dan lembaga-lembaga lain. 

5. Mampu menyusun penelitian yang layak dimasukkan ke dalam jurnal terakreditasi 
baik dalam lingkup kampus, nasional maupun internasional. 

Bidang Pengabdian Masyarakat: 
1. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pengabdian 

masyarakat untuk kemajuan masyarakat baik sekolah, dunia usaha maupun 
masyarakat umum. 

2. Mampu menjalin kerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan praktek pengalaman 
lapangan. 

3. Mampu menjalin kerja sama dengan MGMP untuk mengembangkan silabus dan 
RPP sekolah menengah. 

4. Mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri untuk praktek kerja 
lapangan. 

5. Mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri terutama usaha kecil 
menengah untuk memberikan penyuluhan tentang pengelolaan bisnis. 

6. Mampu menjalin kerja sama dengan masyarakat umum untuk kuliah kerja nyata. 
Bidang Kegiatan Penunjang Akademik: 
1. Mampu melaksanakan seminar akademik untuk up date ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
2. Mampu melaksanakan seminar penelitian baik proposal maupun hasil-hasil 

penelitian. 
3. Mampu melaksanakan seminar pengabdian masyarakat terutama hasil-hasil 

pendampingan masyarakat. 
4. Mampu melaksanakan workshop dan pelatihan baik untuk mahasiswa, guru-guru, 

UKM maupun masyarakat umum. 
4) Sasaran dan Strategi Pencapaian 

Pendidikan dan Pengajaran:  
1. Implementasi kurikulum 
2. Implementasi silabus 
3. Implementasi SAP/RPS 
4. Implementasi kehadiran dosen 
5. Implementasi kehadiran mahasiswa 
6. Implementasi PBM yang kreatif dan inovatif 
7. Implementasi masa studi yang tepat waktu 
Penelitian: 1) Dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 penelitian tiap semester; 2) 
Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa terutama untuk skripsi 
Pengabdian Masyarakat: 
1. Dosen wajib melakukan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan tiap semester 
2. Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat untuk mahasiswa terutama saat KKN 
Kegiatan penunjang akademik: 
1. Dosen wajib melakukan dan mengikuti kegiatan penunjang akademik seperti 

seminar dan pelatihan. 
2. Mahasiswa wajib melakukan dan mengikuti kegiatan penunjang akademik seperti 

seminar dan pelatihan. 
c. Pelaksanaan penjaminan mutu internal program studi 

Pelaksanaan penjaminan mutu internal program studi dilakukan dengan mengangkat tim yang 
terdiri dari 3 dosen di lingkup program studi. Tugasnya adalah: 
1) Monitoring Rencana Pembelajaran Semester tiap-tiap dosen 
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2) Monitoring perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, media pembelajaran, model 
pembelajaran, alat penilaian. 

3) Monitoring kehadiran dosen mengajar di jurnal perkuliahan 
4) Monitoring kehadiran mahasiswa dalam di jurnal perkuliahan 
5) Monitoring pelaksanaan pembelajaran dengan RPS di tengah semester dan akhir semester 
6) Monitoring pelaksanaan penilaian mahasiswa 
7) Monitoring dokumentasi portofolio mahasiswa 
8) Monitoring pelaksanaan penelitian 
9) Monitoring pelaksanaan pengabdian masyarakat 
10) Monitoring  jurnal dan prosiding 
11) Monitoring bimbingan akademik  

Pelaksanaan Community Development  Jejaring/Networking/Kemitraan di PEA UNP Kediri 
a. SMP/SMA/SMK: Program Pengalaman Lapangan II dan pendampingan MGMP, 

pendampingan olimpiade ekonomi/akuntansi, pendampingan ekstrakurikuler. 
b. Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan: sosialisasi produk dan kebijakan perbankan. 
c. Kantor pajak: sosialisasi peraturan perpajakan. 
d. Dinas Koperasi dan UMKM: Pendampingan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 
e. Kantor pemberdayaan: Pendampingan pemberdayaan masyarakat. 
 
Dengan kemitraan ini dapat meningkatkan kompetensi profesional (mata kuliah), kompetensi 
paedagogik (metode pembelajaran), kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian baik dosen 
maupun mahasiswa. 
Capacity Building jejaring program studi secara kelembagaan adalah 1) mendatangkan reviuwer 
akreditasi program studi. 2) mendatangkan reviuwer hibah penelitiandari Dikti kerja sama dengan 
LPPM. 3) mendatangkan reviuwer hibang pengabdian masyarakatdari Dikti kerja sama dengan 
LPPM. 4) UMKM (pengrajin batik) untuk praktek mata kuliah kewirausahaan. 5) Sekolah untuk 
PPL 2 kerja sama dengan LPKM. 6) Yayasan Damandiri untuk KKN Tematik Posdaya kerja sama 
denan LPPM. 
Kualitas Lulusan dilihat dari Indeks Prestasi 
Dari pengolahan data terlihat bahwa Indeks Prestasi (IP) akademik mahasiswa semester genap 
2013/2014 angkatan 2010/2011 tertinggi 3,8, terendah 3 dan rata-rata 3,6 hal ini menunjukkan 
mahasiswa angkatan 2010/2011 rata-rata IP-nya diatas 3. Angkatan 2011/2012 tertinggi 3,8, 
terendah 2,2 dan rata-rata 3,1 hal ini menunjukkan mahasiswa angkatan 2011/2012 rata-rata IP-nya 
diatas 3 tapi ada 8 (32 %) mahasiswa yang mempunyai IP di bawah 3. Angkatan 2012/2013 
tertinggi 3,9, terendah 3,25 dan rata-rata 3,4 hal ini menunjukkan mahasiswa angkatan 2012/2013 
rata-rata IP-nya diatas 3. Angkatan 2013/2014 tertinggi 3,8, terendah 2,2 dan rata-rata 3,3 hal ini 
menunjukkan mahasiswa angkatan 2013/2014 rata-rata IP-nya diatas 3 tapi ada 3 (12 %) 
mahasiswa yang mempunyai IP di bawah 3. Jadi dari 100 sampel mahasiswa rata-rata IP-nya di 
atas 3 dan hanya 8 + 3 = 11 (11 % yang IP-nya dibawah 3 dan diatas 2,2) hal ini menunjukkan 
mahasiswa PE-Akuntansi dari 100 sampel penelitian 89 % mempunyai IP diatas 3 atau sangat 
memuaskan. 
Pelacakan lulusan 
Dari hasil survey pengisian form saat legalisir ijasah diketahui bahwa 30 % lulusan Program Studi 
PEA UNP Kediri  telah bekerja sebelum lulus yaitu menjadi guru honorer, 30 % bekerja setelah 
lulus juga menjadi guru honorer, 20 % bekerja diluar guru seperti bekerja di dealer motor, 
Koperasi Simpan Pinjam, Perbankan, Asuransi, distributor dan berwirausaha dengan masa tunggu 
1 tahun setelah lulus sedangkan 20 % sisanya masih menganggur. 
Jadi dari hasil Capacity Building di Program Studi Pendidikan Ekonomi ternyata telah mampu 
meningkatkan kualitas lulusan terbukti 89% lulusan mempunyai IP diatas 3 atau sangat 
memuaskan dan 80 % telah bekerja dengan masa tunggu 1 tahun setelah lulus. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Dosen 
1) Peningkatan kualifikasi/jenjang pendidikan dari S1 ke S2 dan dari S2 ke S3. Pelatihan dan 

pengisian kenaikan jabatan akademik baik bagi dosen muda maupun dosen senior. 
2) Pelatihan penyusunan kurikulum berorientasi KKNI beserta perangkatnya. Pengembangan 

bahan ajar, media pembelajaran, penilaian dan penerapan model-model pembelajaran. 
3) Pelatihan dan penyusunan proposal hibang bersaing. Pelatihan penyusunan dan memasukkan 

artikel ke dalam jurnal nasional maupun internasional. Pelatihan penyusunan dan 
memasukkan artikel ke dalam prosiding nasional maupun internasional. 

4) Pelatihan penyusunan proposal hibang bersaing. Pelatihan KKN Tematik Posdaya dengan 
Yayasan Damandiri. 

5) Pelaksanaan seminar baik di internal maupun eksternal dengan prioritas menjadi pemakalah 
baik utama maupun pendamping. Universitas menyediakan dana bagi dosen-dosen yang 
dipanggil call paper maupun untuk seminar di tingkat program studi. 

 
Mahasiswa 
1) Capacity Building melalui bimbingan akademik maupun bimbingan organisasi, minat dan 

bakat serta fasilitas organisasi kemahasiswaan. 
2) Capacity Building program studi secara kelembagaan yaitu:1) Perbaikan tata kelola 

manajemen melalui penerapan Standar Operacional Procedur (SOP). 2) Penyusunan visi, 
misi, tujuan, sasaran dan program kerja. 3) Adanya penjaminan mutu internal program studi. 

3) Capacity Building jejaring program studi adalah 1) Reviuwer akreditasi. 2) Reviuwer hibah 
penelitian. 3) Reviuwer hibang pengabdian masyarakat. 4) UMKM untuk praktek mata kuliah 
kewirausahaan. 5) Sekolah untuk PPL 2. 6) Yayasan Damandiri untuk KKN Posdaya. 

4) Capacity Building di Program Studi Pendidikan Ekonomi ternyata telah mampu meningkatkan 
kualitas lulusan terbukti 89% lulusan mempunyai IP diatas 3 atau sangat memuaskan dan 80 
% telah bekerja dengan masa tunggu 1 tahun setelah lulus. 
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Abstract: The aim of this study is to define the treasurer understanding regarding transparency principle, 
accountability, and internal control in financial management. The data is collected by conducting in depth 
interview for primary data and reviewing other related data. The results of this study show that (1) 
transparency principle of financial management in Aisyiyah at Kesamben Branch is shown in financial 
recording and reporting phase; (2) accountability principle of financial management in Aisyiyah at 
Kesamben Branch is reflected as intrinsic motivation in vertical and horizontal accountability; yet (3) 
Aisyiyah at Kesamben Branch has not carried out the function of internal control in financial management 
which is reflected from the existence of dual function in institution and school with no authority. 

Keywords: transparency, accountability, internal control, financial management 
 
 
Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk 
menghasilkan laba. Persyarikatan Muhammadiyah adalah salah satu contoh organisasi keagamaan 
yang bersifat sosial serta tidak bertujuan untuk memupuk kekayaan bagi para anggotanya. Dalam 
Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/2742/POLPUM perihal 
Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, menjelaskan bahwa organisasi 
Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum sehingga tidak perlu mendaftar ulang kepada 
Pemerintah dan Pemeri ntah Daerah begitu juga dengan amal usaha dan organisasi otonom yang 
berada di bawah struktur organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan 
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Aisyiyah 
adalahsebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya 
organisasi Muhammadiyah itu sendiri. 

Berdasarkan status badan hukum yang melekat pada Aisyiyah, maka organisasi seharusnya 
berpedoman pada PSAK Nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya. Jika organisasi nirlaba 
telah patuh pada PSAK Nomor 45, maka transparansi dan akuntabilitasnya juga akan semakin 
tinggi. Transparansi dan akuntabilitas nantinya akan meningkatkan kualitas Good Governanceyang 
akanmenghasilkan output berupa pelayanan publik yang berkualitas. Dengan transparan dan 
akuntabel dalam memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan kepada publik yang optimal 
dan berkualitas yang mengacu pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Elder, 
et.al (2010:18) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk 
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan manajemen dalam kategori 
keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap peraturan 
yang berlaku 

Aisyiyah cabang Kesamben  merupakan salah satu organisasi yang mengalami kemajuan 
pesat, hasil yang nyata dari kemajuan tersebut adalah berdirinya TPA dan TK ABA (Aisyiyah 
Bustanul Athfal) Kesamben. Aisyiyah cabang Kesamben berdiri pada 23 April 2006, namun 
pendirian organisasi tersebut baru disahkan oleh pimpinan wilayah Aisyiah Jawa Timur pada 2 Juli 
2007 dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Organisasi dengan Nomor 108/SK-
PWA/A/VII/2007. Namun Pada kenyataannya, bendahara (Ibu SM) mengaku baru membuat 
laporan keuangan pada bulan Januari 2007, padahal sudah hampir satu tahun sejak organisasi 
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tersebut berdiri, selain itu laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara masih menggunakan 
format yang tradisional. 

Hetifa mendefiniskan (2003:2) governance sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. 
Menurut Sedarmayati (2009:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, 
yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah 
berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat 
berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang 
dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan 
paguyuban. Prinsip-prinsip Good Governance menurutUnited Nation Development Program 
(UNDP) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara negara, sektor swasta 
atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokokkarakteristik Good Governance, 
yaitu (a) Partisipasi, (b) Penegakan hukum, (c) Transparansi, (d) Responsifitas, (e) Konsensus 
orientasi, (f) Kesetaraan dan keadilan, (g) Efektif dan efisiensi, (h) Akuntabilitas dan (i) Strategi 
visi. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), 
menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut 
Andrianto (2007:20) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan 
memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan 
sumber daya publik. Selanjutnya Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat 
diukur melalui(a) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi, 
(c) Keterbukaan proses dan (d) Kerangkaregulasi yang menjamin transparansi.  

Transparansi juga menyangkut pencatatan dan pelaporan catatan keuangan. Bastian 
(2010:56) menyebutkan bahwa siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi 
keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan. Tahap pencatatan bukti transaksi keuangan 
adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui 
dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah-bukukan atau posting dari jurnal 
umum berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Sedangkan teknik 
yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi pada publik menurut Bastian (2010:78) ada 
3 yakni: publikasi, presentasi dan pengiriman surat. Publikasi merupakan pengumuman yang 
diperuntukkan bagi publik atau umum, biasanya diterapkan dalam bentuk gambar, teks, atau 
konten audio visual lain. Sedangkan presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak 
hadirin yang merupakan salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan 
topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban 
(Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, menurut Sedarmayanti (2009:14), akuntabilitas yakni adanya 
pembatasan dan pertang-gungjawaban tugas yang jelas. Menurut Mardiasmo (2009:21), 
akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu : 
1. Akuntabilitas vertikal (internal) 
Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban 
untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau 
hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. 
2. Akuntabilitas horizontal (eksternal) 
Akuntabilitas horizontal (eksternal )melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi 
untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun 
perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak ekternal (masyarakat luas) dan 
lingkungannya (public or external accountability and environment). 

Motivasi diri juga dapat menunjang akuntabiltas seseorang. Menurut Bahri 
(2002:115) motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 
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memerlukan rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk 
melakukan sesuatu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sumarni (2005:23) menyebutkan 
bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang.  

Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi bagi para pemakainya baik sebagai pihak 
internal maupun pihak eksternal perusahaan. Agoes (2008:79) menjelaskan bahwa pengendalian 
internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan  komisaris, manajemen dan personel lain 
entitas yang didesain untuk  memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal mencakup rencana organisasi 
serta metode-metode terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan untuk melindungi aset dari 
pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan oleh karyawan serta meningkatkan keakuratan dan 
kebenaran pencatatan akuntansi (Weygandt et al, 2007:454). Menurut Horngren dan Harrison 
(2007:295) ada beberapa proses pengawasan terhadap sistem informasi yaitu :  (a) Otorisasi, (b) 
Pemisahan tugas, (c) Supervisi atau pengawasan, (d) Catatan akuntansi, (e) Pengendalian akses dan 
(f) Verifikasi independen. 

 
METODE 

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena dianggap sesuai dengan tujuan peneliti 
yang ingin menggambarkan secara terperinci menurut pandangan narasumber mengenai penerapan 
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada organisasi yang bersangkutan. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penggambaran 
arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. 
Fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan sosial masyarakat sebagai sesuatu 
yang bermakna serta dapat merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat 
berikutnya) dari tindakan yangbermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia 
kehidupan sosial (Sugiyono, 2009:79). 

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada organisasi Aisyiyah cabang Kesamben yang 
berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh 
peneliti dan  menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan pada empat 
orang bendahara yaitu: 
1. Siti Maisunah (SM) selaku bendahara Aisyiyah yang memegang uang dari kegiatan organisasi 

dan juga koperasi simpan pinjam sekaligus Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
Kesamben 

2. Eni Budi Setyowati (EB) selaku bendahara sekolah yang berada di bawah naungan Majelis 
Dikdasmen dan juga sebagai tenaga pengajar di TK tersebut. 

3. Basriatin (BA) selaku bendahara TPA (Tempat Penitipan Anak) dan juga sebagai tenaga 
pengajar di TK tersebut. 

4. Ana Wiji (AW) selaku bendahara koperasi sekolah dan juga sebagai tenaga pengajar di TK 
tersebut serta merangkap sebagai sekretaris organisasi. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data lain yang relevan dari organisasi. Teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah 
menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi dari data 
dokumentasi, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta 
membandingkan apa yang dikatakan pihak umum dengan asumsi pribadi peneliti. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sejarah dan Profil Aisyiyah Cabang Kesamben, Blitar 

Aisyiyah Cabang Kesamben berdiri pada 23 April 2006, namun pendirian organisasi 
tersebut baru disahkan oleh pimpinan wilayah Aisyiah Jawa Timur pada 2 Juli 2007. Bukti 
pengesahan tersebut adalah dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Organisasi dengan Nomor 
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108/SK-PWA/A/VII/2007. Dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas Aisyiyah berasal dari 
setoran amal usaha yang dimiliki serta iuran sukarela dari para anggota. Aisyiyah Cabang 
Kesamben sendiri memiliki amal usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang memiliki 
sebuah sekolah TK yang bernama TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kesamben. Seiring dengan 
perkembangan sekolah yang semakin maju, dibentuk pula tempat penitipan anak (TPA) yang 
diperuntukkan bagi para orang tua yang ingin menitipkan anak karena kesibukannya dalam 
pekerjaan. Selain itu,Aisyiyah juga memiliki seorang donatur tetap. Dana dari donatur tersebutlah 
yang digunakan untuk menggaji para pengajar disana. 

 
Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat bendahara yang ada di Aisyiyah ditemukan 
adanya kesamaan, bahwa terdapat beberapa hal yang timbul mengenai transparansi pengelolaan 
keuangan di Aisyiyah, seperti : 
Pencatatan Keuangan 

 Menurut hasil wawancara, seluruh bendahara mengaku sudah membuat catatan keuangan 
sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Catatan tersebut dijadikan sebagai media 
untuk menginformasikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Namun terdapat masalah mengenai 
periode pencatatan tersebut. Bendahara Aisyiyah menjelaskan bahwa bendahara yang terdahulu 
membuat catatan keuangan setelah satu tahun berdiri. Hal tersebut terjadi karena bendahara 
terdahulu menganggap bahwa jumlah uang kas yang digunakan dalam kegiatan Asiyiyah pada 
awal berdirinya terlalu kecil sehingga tidak perlu untuk dicatat.  

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap para bendahara, diketahui bahwa para bendahara 
sudah berusaha memenuhi prinsip transparansi yaitu ketersediaan informasi. Para bendahara 
memiliki buku catatan yang berisi mengenai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik 
kepentingan. Catatan keuangan tersebut berisi pengeluaran dan pendapatan yang ada dalam 
organisasi, sehingga dapat dipastikan pembukuan yang digunakan oleh semua bendahara hanya 
berupa laporan arus kas yang berisi jumlah uang kas masuk dan keluar. Berdasarkan hal tersebut, 
terdapat perbedaan yang sangat nampak, jika dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan 
organisasi nirlaba, mewajibkan entitas nirlaba membuat empat jenis laporan keuangan yang terdiri 
atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, 
namun dalam praktiknya para bendahara hanya membuat satu jenis laporan keuangan. Hal tersebut 
mungkin saja terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan para pemilik kepentingan yang hanya 
membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan berupa uang kas yang ada dalam organisasi. 

 Selanjutnya, tidak ditemukan catatan keuangan pada saat awal pendirian Aisyiyah karena 
bendahara terdahulu menganggap jumlah uang kas yang ada terlalu kecil sehingga tidak perlu 
dicatat. Bendahara Aisyiyah juga menjelaskan bahwa bendahara terdahulu membuat catatan 
keuangan setelah hampir satu tahun setelah organisasi berdiri. Sedangkan dalam akuntansi, periode 
pencatatan keuangan harus dilakukan secara periodik pada saat adanya transaksi pertama kali suatu 
entitas dibentuk. Pencatatan secara periodik dilakukan untuk mengetahui status dan kondisi 
keuangan pada saat itu, dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan masalah mengenai 
ketidak-jelasan kondisi keuangan pada waktu satu tahun tersebut.  

Selain itu, pencatatan menurut para bendahara adalah proses menulis kembali bukti-bukti 
transaksi ke dalam sebuah buku yang berisi catatan tentang pendapatan dan pengeluaran dalam 
organisasi. Sedangkan Bastian (2010:76) menyebutkan bahwa tahap pencatatan bukti transaksi 
keuangan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah 
disetujui dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah-bukukan atau posting 
dari jurnal umum berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku besar. 
Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan dalam hal pemberian makna pencatatan. Namun pada 
kenyataanya, bendahara hanya sebatas mengumpulkan dan mencatat kembali bukti transaksi dalam 
sebuah buku, tanpa membuat jurnal umum. 
Pelaporan Keuangan 

Para bendahara menggunakan teknik presentasi dalam menginformasikan keuangan dalam 
memenuhi tugasnya. Bendahara menyatakan bahwa memiliki buku yang berisi catatan mengenai 
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kondisi keuangan. Dengan demikian bendahara sudah memenuhi prinsip transparansi dengan 
memberikan informasi melalui catatan tersebut yang nantinya disampaikan secara lisan dalam 
pertemuan dengan donatur dan wali murid. Sedangkan pelaporan menggunakan tulisan ditandai 
dengan penyerahan catatan tersebut kepada otoritas yang berada di atasnya. Bendahara TK, TPA 
dan koperasi siswa menyerahkan catatan yang dipegang masing-masing kepada Kepala Sekolah. 

  
Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan  

Hasil wawancara menjelaskan bahwa para bendahara sudah memiliki pemahaman yang 
memadai mengenai akuntabilitas. Hal tersebut tercermin dari informasi yang disampaikan bahwa 
para bendahara sudah memiliki kesadaran serta tanggungjawab terhadap tugas dan wewenangnya 
masing-masing. Adapun informasi yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut: 
Motivasi Intrinsik 

 Berdasarkan  hasil wawancara, menunjukkan bahwa seluruh bendahara sudah memiliki 
motivasi di dalam diri masing-masing untuk melakukan pencatatan keuangan. Hal tersebut 
bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara para bendahara dengan anggota 
organisasi lain dan pihak luar, yang dalam hal ini wali murid dan donatur. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa bendahara sudah memiliki motivasi tinggi untuk membuat catatan keuangan, 
hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas secara horisontal, yaitu 
pertanggungjawaban pada masyarakat. 

Sesuai dengan konsep motivasi, bendahara sudah memiliki niat dalam diri yang 
mendorong untuk berperilaku sesuai dengan perintah yang bertujuan untuk memberikan informasi. 
Sedangkan media dalam penyampaian informasi tersebut berupa catatan keuangan organisasi. 
Terdapat kesamaan niat dalam diri seluruh bendahara bahwa ada keyakinan dan dorongan untuk 
membuat catatan keuangan tersebut. Dorongan tersebut tercipta karena ingin menumbuhkan 
kepercayaan antar bendahara maupun dengan pihak luar, yaitu donatur dan wali murid. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, seluruh bendahara membuat catatan sebagai sarana pertanggungjawaban 
agar seluruh pihak mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya dan tidak menjadi fitnah.  
Akuntabilitas Vertikal  

Akuntabilitas vertikal dalam organisasi adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang 
lebih tinggi, dalam hal ini para bendahara Sekolah, TPA dan bendahara Koperasi Siswa 
memberikan pertanggungjawaban kepada Kepala Sekolah. Hal tersebut ditandai dengan adanya 
catatan keuangan yang diinformasikan kepada Kepala Sekolah setiap akhir tahun, catatan tersebut 
yang nantinya digunakan untuk menginformasikan kepada wali murid saat diadakan pertemuan. 
Selain itu, akuntabilitas vertikal lain, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bentuk 
akuntabilitas vertikal dalam mengelola keuangan organisasi dan sekolah adalah dengan bertindak 
jujur dan penuh dengan tanggungjawab. Semua bendahara sudah melakukan tugasnya dengan 
penuh tanggung jawab. Hal tersebut ditandai dengan keyakinan para bendahara yang bersandar 
pada kepercayaan terhadap Tuhan dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu akan ada balasan dari 
Tuhan, sehingga beliau takut berdosa jika melakukan kecurangan.  

Berdasarkan konsep akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan tidak dapat 
dilakukan dalam bentuk fisik atau yang dapat dilihat oleh manusia. Melakukan setiap pekerjaan  
yang dipercayakan untuk mengelola keuangan dengan segenap hati dan penuh tanggungjawab 
merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh bendahara Aisyiyah dan sekolah. 
Sedangkan seluruh bendahara mengaku bahwa membuat catatan keuangan tersebut didasari oleh 
keyakinan terhadap Tuhan, yang selanjutnya mendorong terciptanya akuntabilitas vertikal tersebut. 
Akuntabilitas Horisontal  

 Berdasarkan kutipan wawancara, diperoleh informasi bahwa semua bendahara sudah 
menunjukkan akuntabilitasnya dengan cara memberikan pertanggungjawaban kepada para pihak 
yang memiliki kepentingan di dalamnya. Cara tersebut adalah dengan penginformasian catatan 
keuangan pada donatur yang dilakukan sebulan sekali, yaitu pada saat diadakan pertemuan anggota 
organisasi pada minggu kedua tiap bulan. Sedangkan penginformasian pada para wali murid 
diadakan setiap satu semester sekali saat diadakan pertemuan saat pengambilan raport. Bendahara 
memaknai akuntabilitas keuangan sebagai bentuk penyampaian bendahara kepada masyarakat atas 
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pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas menurut bendahara 
merupakan media komunikasi bendahara kepada anggota mengenai kondisi keuangan organisasi. 
Melalui catatan yang merupakan bentuk akuntabilitas keuangan, para pemilik kepentingan dapat 
mengetahui kondisi keuangan organisasi setiap bulan. Sedangkan wali murid, dapat mengetahui 
kondisi keuangan sekolah pada saat diadakan rapat setiap semester. 

Pemaknaan akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan para bendahara 
untuk menghindarkan masyarakat dari pikiran negatif dan menyampaikan kepada para pemilik 
kepentingan bahwa uang kas dalam organisasi dan sekolah digunakan untuk keperluan yang 
semestinya dan bukan untuk keperluan pribadi para bendahara. Selain itu akuntabilitas melalui 
catatan keuangan merupakan media penghubung bendahara kepada para pemilik kepentingan 
mengenai kondisi keuangan saat ini, baik buruk kondisi keuangan, atau ada ataupun tidak adanya 
uang kas saat ini. 
 
Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Keuangan  
Terdapat Perangkapan Fungsi Dalam Organisasi dan Sekolah 

Pada dasarnya, para bendahara sadar akan tugas masing-masing, walaupun tidak ada peraturan 
ataupun job description, namun ada uraian tugas bagi masing-masing bendahara. Pemahaman 
terhadap tugas masing-masing bendahara tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai 
pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian internal. Dalam hasil wawancara menunjukkan 
bahwa terdapat perangkapan fungsi dalam organisasi maupun dalam sekolah. Bahkan saat awal 
pendirian sekolah, kepala sekolah merangkap sebagai bendahara sekolah, sekaligus yang bertugas 
memegang uang. 

Berdasarkan jawaban dari para bendahara dalam hasil wawancara, terdapat informasi 
bahwa pada awal pendirian sekolah terdapat perangkapan fungsi dalam sekolah, yaitu Kepala 
Sekolah merangkap menjadi bendahara sekolah sekaligus sebagai pemegang uang dalam sekolah. 
Namun, setelah Kepala Sekolah diganti, Kepala Sekolah yang baru juga merangkap sebagai 
bendahara Aisyiyah yang memegang uang kas dalam organisasi serta memegang keuangan dari 
hasil koperasi simpan pinjam yang berada dalam lingkup Aisyiyah. Perangkapan fungsi yang lain 
adalah bendahara Koperasi siswa yang merangkap sebagai sekretaris dalam organisasi. 
Tidak Ada Otorisasi  

Menurut hasil wawancara, dalam organisasi  belum ada otorisasi yang jelas. Oleh karena 
itu terdapat perangkapan fungsi Kepala Sekolah sekaligus bendahara Aisyiyah. Hal tersebut 
mungkin terjadi karena sekolah merupakan wakaf atau dapat dikatakan sebagai warisan dari 
keluarga Kepala Sekolah. Selain itu, para bendahara diberi kuasa untuk mencatat dan sekaligus 
memegang uang.Berdasarkan konsep pengendalian internal, pemberian kuasa untuk mencatat dan 
memegang uang adalah hal yang harus dihindari. Dengan demikian, berarti harus ada pemisahan 
fungsi antara orang yang mencatat kas dengan yang memegang kas. Oleh karena itu, dalam 
Aisyiyah harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 
terlaksananya setiap transaksi. Setiap pengeluaran yang terjadi dalam organisasi dan sekolah pun 
harus seizin donatur. Karena sekolah adalah pemberian, maka donatur berhak tahu segala 
kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Pada kenyataannya kepala sekolah belum sepenuhnya 
melakukan hal tersebut. Bendahara Aisyiyah sekaligus kepala sekolah mengaku bahwa 
memusyawarahkan pada donatur dan anggota organisasi yang lain mengenai kebijakan kenaikan 
gaji, sedangkan untuk kepentingan sekolah seperti pembangunan sekolah menjadi wewenang 
beliau tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu pada anggota yang lain. Seharusnya setiap 
kebijakan baru yang akan dijalankan oleh sekolahpun, sebelumnya juga harus dimusyawarahkan 
dengan pihak organisasi terlebih dahulu. 
Kedudukan Aisyiyah di Bawah Naungan Muhammadiyah 

Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan 
dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Setelah kiprahnya hampir satu abad di 
Indonesia, saat ini Aisyiyah telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat Propinsi), 
370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat Kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang Aisyiyah 
(setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat Kelurahan). Kedudukan 
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Aisyiyah dijelaskan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat MuhammadiyahNomor: 
22/KEP/I.0/B/2009tentangPenetapan Aisyiyah Sebagai Organisasi Otonom Khusus. Organisasi 
otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan 
Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk 
mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam 
bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan 
Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui SK tersebut menjelaskan bahwa memberikan wewenang 
kepada Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.  

Selain itu dalam Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
220/2742/POLPUM  perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, 
menjelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum sehingga tidak perlu 
mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah begitu juga dengan amal usaha dan 
organisasi otonom yang berada di bawah struktur organisasi Muhammadiyah sehingga dapat 
diberikan dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian, secara tidak langsung Muhammadiyah dan Aiyiyah memiliki kewajiban serta 
kedudukan yang sama di depan hukum.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung hasil wawancara dan data yang dikemukakan 
sebelumnya, diperoleh informasi mengenai pemahaman bendahara terhadap prinsip-prinsip 
transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan  

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben tersaji 
dalam tahap pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan. Transparansi khusus yang melekat 
pada organisasi ditandai dengan aktivitas pelaporan keuangan, bendahara sudah memenuhi prinsip 
transparansi dengan menjamin kemudahan untuk mengakses informasi keuangan serta telah 
berusaha memberikan informasi catatan keuangan kepada para pemilik kepentingan dalam 
organisasi dan sekolah. Sedangkan dalam proses pencatatan keuangan, para bendahara sebatas 
mencatat kembali bukti transaksi tanpa mengolahnya terlebih dahulu. 
Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan  

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben tercermin 
dalam beberapa hal, seperti dengan adanya motivasi intrinsik, akuntabilitas vertikal dan 
akuntabilitas horisontal. Seluruh bendahara sudah memiliki motivasi yang mendasari untuk 
melakukan pencatatan agar menumbuhkan rasa saling percaya. Akuntabilitas vertikal dan 
horisontal ditandai dengan adanya pengelolaan keuangan organisasi dan sekolah yang 
bertanggungjawab dan jujur sesuai dengan amanah yang diberikan. Pemahaman bendahara 
mengenai akuntabilitas sudah memadai, hal tersebut didukung oleh keyakinan mengenai 
akuntabilitas vertikal yang cukup. Aisyiyah merupakan organisasi yang memiliki latar belakang 
keagamaan sehingga, pertanggungjawaban kepada Tuhan sangat diperhatikan untuk menghindari 
dosa jika melakukan sebuah kecurangan.  
Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan  

Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben belum 
sepenuhnya dijalankan, hal tersebut tercermin dengan masih terdapat perangkapan fungsi dalam 
organisasi dan sekolah serta tidak ada otorisasi di dalamnya. Perangkapan fungsi dalam organisasi 
dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan yang sulit dideteksi. Selain itu, otorisasi juga 
diperlukan agar setiap bendahara mengerti akan wewenang masing-masing sehingga 
meminimalkan kesalahan dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian, sekolah merupakan 
warisan keluarga sehingga pengendalian internal di dalamnya tidak terlalu tegas dan lebih condong 
kepada hubungan kekerabatan. Hal tersebut menyebabkan seluruh bendahara melakukan tugasnya 
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dengan baik walaupun tanpa diawasi karena adanya dominasi budaya sungkan terhadap Kepala 
Sekolah yang merupakan cucu pemilik sekolah. 
 
Saran  

Berdasarkan penelitian mengenai pemahaman transparansi, akuntabilitas dan pengendalian 
internal dalam pengelolaan keuangan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu: 
Untuk Aisyiyah 

Aisyiyah diharapkan membuat kebijakan mengenai format pencatatan keuangannya dan 
mempublikasikan catatan keuangan yang telah dibuat sebagai bentuk formal dari 
pertanggungjawaban kepada para donatur dan anggota. Selain itu, mengingat Asiyiyah adalah 
organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah, maka dianjurkan Aisyiyah merujuk pada 
PSAK Nomor 45 sebagai pedoman dalam penulisan laporan keuangannya, karena Muhammadiyah 
adalah organisasi yang telah memiliki legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. 
Bendahara organisasi maupun sekolah juga diharapkan dapat mempertahankan sikap yang jujur 
dan amanah sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban atas kinerja yang menjadi tugasnya. 
Selanjutnya, pengendalian internal dalam organisasi perlu dilakukan sebagai wujud meminimalkan 
kecurangan. 
Untuk Calon Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini terbatas pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan bagi 
para calon peneliti selanjutnya untuk lebih memperkaya bacaan terkait teori Good Governanvce 
dan dapat menggunakan  lebih banyak prinsip dalam teori tersebut di dalam penelitiannya. Selain 
itu, diharapkan peneliti selanjutnya memilih organisasi maupun yayasan yang sudah memiliki 
standar formal dalam penulisan laporan keuangannya.  
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Abstracts: The objectives of this study are (1) to identify the direct effect of financial literacy on the 
financial behavior; (2) to identify the indirect effect of financial literacy through financial attitude on the 
financial behavior; (3) to identify the direct effect of financial attitude on the financial behaviour. This 
research was conducted at the Faculty of Economics of UNNES. The sampling technique used was 
proportionate random sampling to obtain 230 respondents of students who have taken Budgeting and 
Financial Management course. The dependent variable is financial behavior (Y), the independent variabes is 
financial literacy (X1), and intervening variable is attitude toward money (X2). The data was collected by 
using questionnaire and analyzed using descriptive and path analysis. Based on the results, the students 
have financial knowledge, have good attitude and behavior on financial management. Therefore, they have 
their own priorities to reach brighter future. Further, there is a direct effect of financial literacy on financial 
behavior. The higher the students’ level of knowledge, the better the financial behavior. Their investments 
are expected to earn huge revenue in the future and determine their financial behaviour properly. Finally, 
there is an indirect effect of financial literacy on financial behaviour by attitude toward money. The attitude 
toward money has successfully moderated the financial literacy on the students’ financial behaviour. 
 
Keywords: financial behavior, financial literacy, attitude toward money 
 
 
Sebagian besar mahasiswa mulai intensif melakukan pengelolaan keuangan pribadi tanpa 
pengawasan dari orang tua  ketika berada di Perguruan Tinggi. Mayoritas dari mereka mulai 
mengenal keuangan dan moneter seperti membayar tagihan, membuat anggaran, menabung, atau 
memiliki kartu kredit dengan nama mereka sendiri. Perilaku keuangan mahasiswa saat ini 
cenderung pada perilaku menghabiskan uang, bukan mengelola uang dengan baik seperti 
merencanakan investasi untuk masa depan.  Baker, H. Kent and John R. Nofsinger (2010)  
mendefinisikan perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku 
dalam sebuah penentuan keuangan (a financial setting). 
 Behavior finance (perilaku keuangan) adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan aplikasi 
keuangan. Menurut Ricciardi, Victor & Helen, K. Simon (2000), behavioral finance adalah suatu 
displin ilmu yang di dalamnya melekat interaksi berbagai displin ilmu dan secara terus menerus 
berintegrasi sehingga pembahasannya tidak dilakukan isolasi. Menurut Sekcuk, Elif Akben (2015), 
aspek perilaku keuangan mahasiswa dapat dilihat dari tepat waktu dalam membayar tagihan, 
membuat anggaran personal, dan memiliki tabungan untuk masa depan. Kondisi wilayah dan 
budaya juga dapat membentuk perilaku keuangan. 
 Munculnya produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan dan lembaga 
keuangan lainnya juga dapat membentuk perilaku keuangan mahasiswa. Selain itu, pengetahuan 
keuangan (literasi keuangan) yang di pelajari di bangku perkuliahan dapat membentuk perilaku 
keuangan pula. Shim, Xiao, Barber, & Lyons (2009) mengatakan bahwa perilaku keuangan 
mahasiswa diperoleh dari pembelajaran keuangan di bangku kuliah selama bertahun-tahun yang 
akan cenderung mempengaruhi pembuatan keputusan di masa mendatang. Lyons (2004) 
menyelidiki praktik penggunaan kartu kredit dengan sampel 835 mahasiswa dan menemukan 
bahwa jenis kelamin, etnis, kemandirian finansial, total jumlah utang dan kartu kredit 
mempengaruhi resiko perilaku finansial.  
 Ada banyak faktor yang mempengaruhi financial behavior mahasiswa (Talang & Copur, 
2011; Xiao, Tang, & Shim, 2008). Pertama adalah financial literacy yaitu kemampuan seorang 
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individu untuk mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya. Literasi 
keuangan merupakan pengetahuan tentang perilaku yang relevan dalam pengelolaan uang untuk 
mengukur pengetahuan tentang pendapatan, pengelolaan uang, tabungan, investasi, pengeluaran, 
dan kredit (Mandell, 2008a; Xiao 2008). International  Financial Literacy Surveys menjelaskan 
bahwa literasi keuangan dapat diukur dengan  pengelolaan uang secara umum, tabungan dan 
pinjaman, investasi, dan asuransi (Chen & Volpe, 1998, 2002; Jorgensen & Savla, 2010; Mandell, 
2009; Volpe, Chen, & Pavlicko, 1996).  
 Sabri, MacDonald, Hira, dan Masud (2010) menghasilkan temuan bahwasanya pengetahuan 
keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung dan berhubungan negatif dengan masalah 
keuangan di kalangan mahasiswa. Pengetahuan  keuangan (literasi keuangan) yang di pelajari di 
bangku perkuliahan dapat membentuk perilaku keuangan (Shim, Xiao, Barber, & Lyons: 2009). 
Selain itu, ada pengaruh tidak langsung financial literacy terhadap financial behavior dengan 
mediator attitude toward behavior. Anz & AC Nielsen (2005) menghasilkan temuan bahwa 
kepedulian keuangan dan fokus keuangan jangka panjang mempengaruhi perkembangan 
kemampuan keuangan seseorang.  

Faktor kedua yang mempengaruhi financial behaviour mahasiswa adalah attitude toward 
money. Tang (1995) menyatakan bahwasanya sikap terhadap uang dapat diukur menggunakan 
money ethic scale dengan menggunakan 3 komponen sikap yang dilihat dari aspek afektif (money 
is the root of all evil),  kognitif (money is a symbol of success), dan perilaku (budget my money 
very well). Potrich, A.CG., Vieira, K.M., & Da Silva, W.M (2016) menghasilkan temuan bahwa 
financial attitude menghasilkan financial behavior. Pengetahuan keuangan yang tinggi akan 
mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa dan dengan sikap keuangan yang positif akan 
mempengaruhi perilaku keuangan yang positif. Penelitian ini senada dengan hasil penelitian Miller 
and C' de Baca (2001). 
 Ajzen (2005) menjelaskan bahwa pengetahuan dapat berpengaruh terhadap sikap. Sikap 
dapat mempengaruhi perilaku melalui faktor psikologis seperti self confidence/esteem, belief to 
change, and belief to prosperity. Artinya ada pengaruh langsung dan tidak langsung antara ketiga 
variabel tersebut terhadap perilaku. Miller and C' de Baca (2001) menyebutkan bahwa perubahan 
perilaku keuangan dipengaruhi oleh modifikasi pengetahuan keuangan dan sikap keuangan. Selain 
itu, pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap sikap keuangan. Sekcuk, Elif Akben (2015) 
berpendapat bahwa sikap terhadap uang merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku 
keuangan mahasiswa. Mahasiswa dengan sikap terhadap uang yang positif dapat melaporkan 
pembayaran tagihan setiap bulan secara tepat waktu, membuat anggaran personal dan menentukan 
tabungan untuk masa depan. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan mengkaji; 1) 
pengaruh langsung financial literacy terhadap financial behavior mahasiswa; (2) pengaruh tidak 
langsung financial literacy terhadap financial behavior melalui attitude toward money mahasiswa; 
dan (3) pengaruh langsung attitude toward money terhadap financial behavior. 
 
METODE 
 Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan sampel 
mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah penganggaran dan manajemen keuangan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate random sampling sehingga diperoleh 
230 responden. Variabel dependennya financial behavior (Y). Variabel independennya financial 
literacy (X1) dan variabel interveningnya adalah attitude toward money (X2). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Secara umum, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian explanatory research yaitu untuk menjelaskan 
keadaan masing-masing variabel. Penelitian ini termasuk dalam golongan asosiatif kausalitas yang 
bersifat expost facto. Berikut gambar desain penelitiannya. 
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Gambar 1.  Desain Penelitian 
 

Definisi  dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 1.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 
No Variabel Definisi Indikator Instrumen 

1 Financial 
Literacy 
(X1) 

Kemampuan seorang individu 
untuk mengambil keputusan 
dalam hal pengaturan 
keuangan pribadinya.  

1. Pengelolaan uang secara umum 
2. Tabungan dan pinjaman 
3. Investasi 
4. Asuransi 

Kuesioner 

2 Attitude 
toward 
Money (X2) 

Disposisi untuk merespon 
secara positif atau negatif 
suatu perilaku 

1. Afektif (money is the root of all evil) 
2. Kognitif (money is a symbol of success) 
3. Perilaku (budget my money very well) 

Kuesioner 

3 Financial 
Behavior 
(Y) 

Suatu perilaku yang berkaitan 
dengan aplikasi keuangan 

1. Tepat waktu dalam membayar tagihan 
2. Membuat anggaran personal 
3. Memiliki tabungan untuk masa depan 

Kuesioner 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Uji validitas menggunakan bantuan software SPSS versi 19. Berdasarkan hasil uji coba 
instrumen kepada 230 responden dengan 32 item pernyataan, variabel financial literacy (FL) 
terlihat memiliki korelasi antar masing-masing indikator terhadap total skor konstrak dengan 
menunjukan hasil yang signifikan. Sehingga dapat diaktakan bahwa masing-masing indikator 
pernyataan adalah valid.  Selanjutnya, variabel attitude toward money (FA) juga valid. Hasil 
tersebut terlihat pada hasil korelasi bivariate masing-masing indikator terhadap total skor konstrak 
dengan menunjukkan hasil yang signifikan. Terakhir adalah variabel financial behaviour (FB) juga 
valid. Hasil tersebut terlihat pada hasil korelasi bivariate pada masing-masing indikator terhadap 
skor kontrak yang menunjukan hasil signifikan. Berikut rekapan data hasil validitas instrumen.  

Tabel 2.  Uji Validitas 
Variabel Kriteria Nomor Kuesioner Jumlah 
FL Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  14 
FA Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 
FB Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 19 

Kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS versi 19 kepada 230 
responden dengan 32 item pernyataan. Suatu instrumen dianggap reliabel apabila instrumen 
tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian. Penelitian ini menggunakan uji 
reliabilitas dengan melihat nilai Croanbach’s Alpha. Jika nilai Croanbach’s Alpha > 0,6 maka 
dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel FL memperoleh nilai Croanbach’s 
Alpha  0,728 sehingga dikatakan reliabel. Hasil  uji reliabilitas variabel FL seperti pada lampiran 1. 
Hasil  uji reliabilitas variabel FA diperoleh nilai Croanbach’s Alpha  0,832 sehingga dikatakan 
reliabel. Hasil  uji reliabilitas variabel FA dapat dilihat pada lampiran 1. Terakhir adalah variabel 
FB, hasil uji reliabilitas variabel FB diperoleh nilai Croanbach’s Alpha 0,746 sehingga dikatakan 
reliabel.  

Analisis Statistik Deskriptif 
Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan program SPSS 19 dihasilkan mean untuk 

variabel FL adalah 45,99 yaitu dalam kategori tinggi karena berada pada rentang 50-61. Artinya 
mahasiswa memiliki pengetahuan keuangan yang baik sehingga dapat menentukan pengelolaan 
uang secara umum, menentukan tabungan dan pinjaman, menentukan investasi, dan asuransi yang 
mereka perlukan untuk masa depannya. Selanjutnya, mean variabel FA adalah 37,26 yaitu dalam 

X1 

X2 

Y 
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kategori tinggi karena berada pada rentang 33-40. Artinya mahasiswa memiliki sikap finansial 
yang baik, mahasiswa dapat merespon pengelolaan keuangan secara positif maupun negatif. 
Seperti sikap terhadap penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sikap terhadap uang sebagai 
sebuah simbol kesuksesan, dan sikap terhadap penggunaan anggaran. Terakhir adalah mean FB 
sebesar 67,35 dalam kategori tinggi. Artinya mahasiswa memiliki perilaku keuangan yang baik. 
Mahasiswa dapat membayar tagihan bulanan kos dengan tepat waktu, dapat membuat anggaran 
pribadi, an memiliki tabungan untuk masa depan. 

 
Pengujian Prasyarat Analisis 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 4 
sehingga dapat dikatakan bahwa data terbebas dari multikolinieritas. 

Tabel 3.  Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel VIF 
FL 1.215 
FA 1.257 
FB 1.215 

Kemudian, berdasarkan hasil uji normalitas dengan melihat grafik normal plot menunjukkan 
bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Besarnya nilai kolmogorof smirnof adalah sebesar 
1,505 dan signifikan pada 0,000 berarti data berdistribusi normal. Terakhir, berdasarkan pengujian 
terhadap linearitas diketahui bahwa untuk hubungan antara masing-masing variabel bebas dan 
variabel terikat menghasilkan nilai p yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,075. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa seluruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat 
linear. Jadi, asumsi linearitas hubungan dapat dipenuhi.  

Pengaruh Langsung 
Pengaruh langsung yang dikemukakan dalam rumusan masalah adalah 1) pengaruh financial 

literacy terhadap financial behavior dan 2) pengaruh attitude toward money terhadap financial 
behavior. Nilai py1 merupakan nilai standardize coefficients (Beta) yang didapatkan dari hasil 
regresi pengaruh financial literacy terhadap financial behavior, dan pengaruh perceived financial 
confidence terhadap financial behavior. Nilai Beta yang digunakan adalah beta financial literacy 
dan perceived financial confidence. Berikut tabel koefisien regresi pengaruh financial literacy, 
perceived financial attitude, dan  financial attitude terhadap financial behavior. 

Tabel 4.  Pengaruh Langsung Setiap Variabel 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.137 4.394  4.810 .000 

FL .455 .070 .385 6.545 .000 
FA .447 .114 .234 3.908 .000 

a. Dependent Variable: FB 

Berdasarkan tabel koefisien regresi tersebut py1 = 0,385 dan py2 = 0,234. Berdasarkan nilai 
masing-masing koefisien dapat dihitung pengaruh langsung financial literacy terhadap financial 
behavior : Py1 x Py1 = 0,385x 0,385= 0,148. Kemudian, berdasarkan nilai masing-masing 
koefisien dapat dihitung pengaruh langsung perceived financial confidence terhadap financial 
behavior: Py2 x Py2 = 0,234x0, 234 = 0,055. 

Pengaruh Tidak Langsung 
Pengaruh tidak langsung yang dikemukanan di atas adalah pengaruh tidak langsung financial 
literacy terhadap financial behavior melalui attitude toward money mahasiswa. Hasil dari regresi 
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5.  Pengaruh Tidak Langsung 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.137 4.394  4.810 .000 

FA .447 .114 .234 3.908 .000 

Berdasarkan tabel di atas, pengaruh ini dapat dilihat dengan melihat parameter p31 dan py3 dengan 
hasil koefisien standardize (Beta) masing-masing 0,213 dan 0,234. Berdasarkan nilai masing-
masing koefisien dapat dihitung pengaruh tidak langsung financial literacy terhadap financial 
behavior melalui attitude toward money mahasiswa: P31 x py3 = 0,213 x 0,234= 0,049. 

Pengaruh Total 
Pengaruh total merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung 
variabel financial literacy, perceived financial behavior, financial attitude, dan financial behavior. 
Berikut penjumlahan pengaruh total berdasarkan hasil analisis data. 
Pengaruh total = 
Pengaruh langsung 1 py1    = 0,148 
Pengaruh tidak langsung 1   = 0,049 

Pengaruh total    = 0,197 
 

Pembahasan 
Pengaruh Langsung Financial Literacy terhadap Financial Behavior 

Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh langsung financial literacy terhadap financial 
behavior. Hasil penelitian senada dengan penelitian Sabri, MacDonald, Hira, dan Masud (2010) 
yaitu pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung  mahasiswa. Pengetahuan 
keuangan berupa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan secara umum, pengetahuan tentang 
menabung dan meminjam, investasi, dan asuransi berpengaruh terhadap perilaku keuangan 
mahasiswa. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka mahasiswa semakin baik dalam berperilaku 
keuangan. Individu dapat menentukan, merencanakan, dan menyusun rencana keuangan untuk 
masa depan. Perencanaan keuangan yang telah ditentukan akan mempermudah seseorang untuk 
melakukan sebuah tindakan dan perilaku keuangan yang sesuai dengan prioritas utama 
perencanaan tersebut. Pengetahuan keuangan mahasiswa diperoleh dari pembelajaran keuangan 
dari orang tua maupun dari perkuliahan. 

Orang tua memerankan peranan yang penting dalam pembentukan utama pengetahuan 
keuangan. Dari keluargalah seorang anak dapat menentukan perilaku keuangan yang baik dan tidak 
baik. Oleh karena itu, pembelajaran keuangan yang berasal dari keluarga atau orang tua menjadi 
dasar pengetahuan keuangan pada situasi lainnya. Selain itu, individu mendapatkan pengetahuan 
keuangan dari teman  sebaya dan sekolah. Jika dilihat dari intensitas pergaulan seorang individu 
banyak melakukan  interaksi dengan teman sebaya yang dapat mempengaruhi pembentukan 
perilaku. Jika teman sebaya memiliki perilaku yang baik, maka individu akan terbentuk menjadi 
seorang yang berkepribadian dan perilaku yang baik. Kemudian, pembelajaran keuangan di 
sekolah maupun perguruan tinggi juga menentukan perilaku keuangan.  Pembelajaran di sekolah 
dan perguruan tinggi seperti materi manajemen keuangan dan penganggaran dapat menjadi dasar 
dalam menentukan perencanaan untuk masa yang akan datang. 

Shim, Xiao, Barber, & Lyons (2009) menghasilkan temuan bahwa pengetahuan  keuangan 
(literasi keuangan) yang di pelajari di bangku perkuliahan dapat membentuk perilaku keuangan. 
Menurut Mason & Wilson (2000) literasi keuangan sangat menentukan pengambilan keputusan 
keuangan  individu yang mempertimbangkan resiko keuangan yang akan dihadapi seseorang atas 
keputusan yang mereka ambil. Keputusan keuangan tersebut akan sangat bermanfaat di masa yang 
akan datang sehingga seorang individu dapat meminimalisasi resiko keuangan. 
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Pengaruh tidak Langsung Financial Literacy terhadap Financial Behavior melalui Attitude 
toward Money 

Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh tidak langsung financial literacy terhadap 
financial bahavior melalui financial attitude. Ajzen (2015) dalam Planed Behavior Theory 
menjelaskan bahwa latar belakang individu berupa pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilaku 
individu terhadap sesuatu hal. Faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang hadir di dalam 
diri seseorang, yang dalam model Kurt Lewin dikategorikan ke dalam aspek O (organism). Salah 
satu faktor yang melatar belakangi adalah faktor informasi yang berupa pengetahuan. Financial 
attitude merupakan variabel intervening yang berhasil memediasi financial literacy terhadap 
perilaku keuangan mahasiswa. Financial attitude berupa (1) afektif  yaitu money is the root of all 
evil; (2) kognitif  yaitu money is a symbol of success; (3) perilaku yaitu budget my money very well. 
Mahasiswa dapat merespon secara positif dan negatif sebuah tindakan sehingga dapat menentukan 
perilaku keuangannya. 

Penelitian ini senada dengan penelitian Potrich, A.CG., Vieira, K.M., & Da Silva, W.M. 
(2016) yang menghasilkan temuan bahwa financial attitude menentukan financial behavior. Miller 
and C' de Baca (2001) menghasilkan temuan bahwa perubahan perilaku keuangan dipengaruhi oleh 
modifikasi pengetahuan keuangan dan sikap keuangan. Sekcuk, Elif Akben (2016) menemukan 
bahwa sikap terhadap uang merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku keuangan 
mahasiswa. Mahasiswa dengan sikap terhadap uang yang positif dapat melaporkan pembayaran 
tagihan setiap bulan secara tepat waktu, membuat anggaran personal dan menentukan tabungan 
untuk masa depan. 
Pengaruh Langsung Attitude toward Money terhadap Financial Behavior 

Ada pengaruh langsung attitude toward money terhadap financial behavior.  Penelitian ini 
senada dengan hasil penelitian Hira (1997) yaitu sikap keuangan individu dapat mempengaruhi 
perilaku seseorang. Tang (1995) menjelaskan bahwa sikap keuangan diukur menggunakan money 
ethic scale dengan menggunakan 3 komponen sikap dilihat dari aspek afektif (money is the root of 
all evil),  kognitif (money is a symbol of success), dan perilaku (budget my moneyvery well). 
Potrich, A.CG., Vieira, K.M., & Da Silva, W.M (2016) menghasilkan temuan bahwa financial 
attitude menghasilkan financial behavior. Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu 
disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku.  

Perilaku keuangan mahasiswa berupa tepat waktu dalam membayar tagihan, menyusun 
anggaran personal, dan memiliki tabungan untuk masa depan menjadi dasar perilaku keuangan di 
masa yang akan datang. Miller and C' de Baca (2001) menjelaskan bahwa perubahan perilaku 
keuangan dipengaruhi oleh sikap keuangan. Sekcuk, Elif Akben (2016) sikap terhadap uang 
merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa. Mahasiswa dengan sikap 
terhadap uang yang positif dapat melaporkan pembayaran tagihan setiap bulan secara tepat waktu, 
membuat anggaran personal dan menentukan tabungan untuk masa depan. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pertama nilai mean variabel financial literacy, attitude toward 
money, dan financial behavior dalam kategori tinggi. Artinya mahasiswa memiliki pengetahuan 
keuangan, sikap terhadap pengelolaan keuangan, dan perilaku keuangan yang baik. Sehingga 
mahasiswa memiliki prioritas untuk masa depan yang jelas. Kedua, terdapat pengaruh langsung 
financial literacy terhadap financial behavior. Attitude toward money berhasil memoderasi 
pengaruh financial literacy terhadap financial behavior mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh total variabel adalah 19,7%. Artinya ada variabel lain 
yang dapat diungkap lagi untuk penelitian selanjutnya seperti kepercayaan diri dalam mengelola 
keuangan dan keyakinan dalam mengelola keuangan.  Personal budget menjadi awal perencanaan 
keuangan yang baik bagi seseorang sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengeloaan 
keuangan. Dalam penelitian ini hanya baru menguji ranah kognitif dan sikap, belum sampai kepada 
ranah psikologis seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu kepercayaan dan keyakinan.  
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Abstract: This study aims to test the influence of environmental performance valued based on PROPER 
toward disclosure of social responsibility. Good environment performance will increase Corporate Social 
Responsibility (CSR). Meanwhile, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) proxied by 
institutional ownership, board of director, independence board of director, auditor committee will increase 
the disclosure of GCG. In this study, the CSR disclosures were indicated by Global Reporting Initiative 
(GRI). The design of this study was causal assosiative. The population consists of 154 manufactur firms 
listed in Indonesian Stock Exchange of period 2012 – 2014. Under the purposively sampling technique, the 
number of the sample obtained was 11 firms. The hyphotheses were tested using multiple regression. The 
findings of this result showed that environmental performance and auditor committee influenced the CSR 
disclosures. On the other hand, institutional ownership and the board of director did not influence the CSR 
disclosures. The findings also indicated that the higher the environment performance, the better the quality of 
CSR disclosure. 
 
Keywords: environmental performance, GCG mechanism, social responsibility disclosure. 
 
 
Permasalahan lingkungan perusahaan semakin menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat, 
oleh karena itu dampak lingkungan dan sosial yang di sebabkan oleh aktivitas perusahaan harus 
segera di atasi. Perusahaan harus mempunyai environmental performance (kinerja lingkungan) 
yang baik guna menjaga image positif di kalangan stakeholders perusahaan. Kinerja lingkungan 
merupakan kinerja perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mewujudkan keselarasan, 
keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta terkendalinya 
pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pemerintah juga telah mengatur kebijakan tentang 
pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang- undang Republik Indonesia nomor 23 
tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 14 menyatakan bahwa, 1) untuk 
menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar 
mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan 
hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah, 3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Untuk mengukur kinerja perusahaan, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menggunakan 
peringkat (environmental performance rating) yang dilakukan dalam PROPER (Program Penilaian 
Peringkat Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan) yang merupakan instrumen untuk mengukur 
tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku (KLH, 2009). Kinerja Lingkungan 
diukur dengan pemeringkatan berdasarkan PROPER dalam lima (5) warna, dimulai dari peringkat 
tertinggi yakni emas, hijau, biru, merah dan hitam. 

Corporate governance merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 
perusahaan (FCGI, 2003). Mekanisme corporate governance merupakan pengawasan (monitoring) 
yang dilakukan terhadap kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas menajemen terhadap 
stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Lemahnya mekanisme corporate 
governance dalam sebuah perusahaan menimbulkan peluang terjadinya praktik manipulasi laporan 
keuangan. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (sebagai agen) dan pemilik 
yaitu pemegang saham (sebagai prinsipal) merupakan masalah yang dapat menghambat tujuan 
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utama perusahaan. Pihak manajemen yang berambisi bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi 
(self interest) tanpa memandang kepentingan prinsipal menyebabkan terjadinya manipulasi laporan 
keuangan.  

Dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan, sudah mulai dirasakan stakeholder 
perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai salah satu stakeholders perusahaan menuntut 
perusahaan agar senantiasa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya 
dan berupaya mengatasinya. Atas tuntutan tersebut, maka salah satu jalan yang harus dilakukan 
oleh perusahaan agar tidak mengabaikan kepentingan stakeholdesr dan segera mengatasi masalah 
sosial dan lingkungan yang terjadi di perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan bentuk 
pertanggungjawabannya terhadap sosial dan lingkungan dalam laporan Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

Penelitian tentang kaitan kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh 
Rakhiemah dan Agustia (2009), penelitian tersebut berhasil menemukan pengaruh positif 
environmental performance terhadap CSR- Disclosure perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Indrawati(2009) juga memperkuat hasil penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009), bahwa 
Environmental Performance yang diproksikan dengan PROPER berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap CSR Disclosure. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Lindrianasari 
(2007) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan jika 
diproksikan dengan PROPER terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.  

Penelitian Terzaghi (2012) menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara mekanisme Corporate Governance dengan 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Nurkhin (2009), yaitu terdapat pengaruh antara Corporate Governance terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Badjuri (2011), 
meneliti hubungan mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSRD), menemukan hasil penelitian secara parsial yaitu tidak ada pengaruh antara 
dewan komisaris terhadap CSRD, terdapat pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen 
dengan CSRD, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak memiliki 
pengaruh terhadap CSRD. Penelitian Utami dan Rahmawati (2006), yang meneliti hubungan 
ukuran dewan komisaris dengan CSRD, menemukan pengaruh positif terhadap corporate social 
responsibility disclosure dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional 
terhadap CSRD. 

Hasil tidak konsisten oleh beberapa peneliti menunjukkan fenomena yang menarik dan 
perlu dilakukan pengujian ulang. Fenomena lainnya adalah bahwa ukuran pengungkapan CSR 
berbeda di antara beberapa peneliti. Rakhiemah dan Agustia (2009) menggunakan pendapat 
Hackston dan Milne (1996) sementara Nurkhin (2009) menggunakan indikator dari GRI. 

Teori Agensi (Agency Theory)  
Dasar dari teori ini adalah hubungan antara principal dengan agen. Agency theory yang 

disebut principal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen yang mengelola 
perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul 
ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa 
dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pada saat 
pemegang saham menunjuk manajer atau agent sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi 
perusahaan, maka pada saat itulah hubungan keagenan muncul. Dalam manajemen keuangan, 
hubungan keagenan muncul antara pemegang saham dan manajer serta antara manajer dan 
kreditor. 

Menurut Scott (2004) hubungan pemilik - manajer dalam teori agensi merupakan sebuah 
proksi untuk sejumlah besar investor dan manajer yang menggambarkan pemisahan antara 
kepemilikan dan pengendalian, sebagai sebuah model untuk dua individu yang rasional dengan 
kepentingan yang saling bertentangan.Mardiyah (2004) menyebutkan bahwa dalam teori keagenan 
perusahaan merupakan titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (principal) 
dengan manajemen (agent), dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan 
tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas. 
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Mekanisme pengawasan dalam rangka untuk meyakinkan bahwa manajemen bekerja dengan 
sungguh-sungguh untuk kepentingannya, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut 
agency cost. Menurut Weston dan Copeland (2010: 46), biaya keagenan atau agency cost yaitu 
biaya yang menentukan cara-cara pokok dan agen membuat kontrak untuk mengorganisasikan 
kepemilikan dari perusahaan bersangkutan (misalnya, campuran hutang/ekuitas). Menurut Sartono 
(2001:15), agency cost tercermin dalam aktivitas berikut ini. 
1) Pengeluaran untuk monitoring seperti biaya pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian 

internal. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak atas 
dasar kepentingan terbaik bagi pemilik perusahaan. 

2) Pengeluaran insentif sebagai kompensasi manajemen atas prestasi yang konsisten untuk 
memaksimumkan nilai perusahaan. Bentuk insentif yang umum adalah stock option yaitu 
pemberian hak kepada manajemen untuk membeli saham perusahaan di masa yang akan 
datang dengan harga yang telah ditentukan. Bentuk kedua adalah performanceshare yaitu 
pemberian saham kepada manajemen atas  tujuan pencapaian  tingkat return tertentu. 
Pemberian insentif sering pula berupa pemberian cash bonus yang dikaitkan dengan 
pencapaian tujuan tertentu. 

3) Fidelity bond, yaitu kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga 
bonding company setuju untuk membayar perusahaan jika manajemen berbuat tidak jujur 
sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Fidelity bonding mempunyai pengertian 
hampir sama dengan asuransi kerugian atas praktik yang tidak jujur. 

4) Golden Parachutes dan Poison Pill, dapat digunakan untuk mengurangi konflik antara 
manajemen dan pemegang saham. Golden Parachutes adalah suatu kontrak antara manajemen 
dan pemegang saham yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi apabila 
perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. 
Sedangkan Poison Pill adalah usaha pemegang saham agar perusahaan tidak diambil alih oleh 
perusahaan lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan hak penjualan saham pada 
harga tertentu atau mengeluarkan obligasi disertai dengan hak penjualan obligasi pada harga 
tertentu sehingga apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, pembeli perusahaan wajib 
membeli saham dan obligasi pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.  

Setelah mengetahui konflik keagenan dapat diperkecil, perlu dilakukan pengawasan agar sesuai 
dengan skenario dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pekerjaan manajer dapat 
dipantau. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara 1) memberi insentif yang memadai, berupa 
imbalan yang langsung diberikan dan berupa fasilitas dari jajaran staf yang mendukung, 2) 
mengawasi keputusan-keputusan  (Martin et., al. 1994 dalam Irmawan, 2005).      

 
Corporate Social Responsibility (CSR)  

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR) adalah 
mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 
lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 
tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Darwin, 2004:26). 

Hackston dan Milne (2002:16) menyatakan bahwa corporate social responsibility 
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungandari kegiatan ekonomi 
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 
keseluruhan. Menurut Crefige (1997:39), lingkungansosial perusahaan dapat diartikan: Secara 
pengertian luas, lingkungan socialperusahaan meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 
masyarakat, karyawan, lingkungan hidup, pemerintah dan konsumen. Secara  pengertian sempit, 
lingkungan sosial lebih condong ke pengertian karyawan perusahaan, sehingga tanggungjawab 
sosial perusahaan lebih terfokus pada kesejahteraan karyawannya. 

Faktor yang mempengaruhi implementasi dan pengungkapan CSR adalah diantaranya 
political economy theory, legitimacy theory, dan stakeholder theory (Craven and Shrives 2002:35 
). Haigh dan Jones (2006:18) mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi praktik 
CSR oleh perusahaan. Keenam faktor tersebut adalah internal pressures on business managers, 
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pressures from businesscompetitors, investors and consumers, and regulatory pressures coming 
from governments and non-governmental organizations.  

Ikatan Akutan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 
Nomor 1 (revisi 2010) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan 
tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 
lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 
industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi 
industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 
memegang peranan penting” 

Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007:11) menyatakan bahwa dalam 
Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk 
membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan 
politis. Penelitian Basamalah. (2005:23) yang melakukan review atas social and environmental 
reporting and auditing dari dua perusahaan di Indonesia, yaitu PT. Freeport Indonesia dan PT. Inti 
Indorayon, mendukung prediksi legitimacy theory tersebut. 

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela 
telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan 
yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi 
ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan 
perusahaan, dan untuk menarik investasor (Basamalah, 2005:28). 

 
METODE 

Desain penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausalitas. Menurut Sugiyono (2008:3) 
menjelaskan bahwa penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh antara dua variabel atau lebih, hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat 
sebab akibat. 

Variabel independen penelitian ini adalah environmental performance yang di ukur 
berdasarkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan) 
dan mekanisme corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan 
komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah corporate social responsibility disclosure (CSRD) berdasarkan GRI (Global Reporting 
Initiative) untuk mengukur indek pengungkapan CSR. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan 
aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap 
variabel dependen, baik secara parsial yaitu pengaruh Kinerja Lingkunganterhadap variabel 
Pengungkapan pertanggungjawaban social dan pengaruh mekanisme corporate governance 
terhadappengungkapan pertanggungjawaban social, maupun secara simultan yaitu hubungan antara 
kinerja social dan mekanisme corporate governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
penggungkapan pertanggungjawaban social.  

Penelitian ini menggunakan obyek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) berturut-turut sejak periode pengamatan 2012- 2014. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI), diketahui bahwa perusahaan manufaktur yang 
tercatat berturut-turut sejak periode 2012-2014 adalah sebanyak 154 perusahaan. Dari 154 
perusahaan manufaktur tersebut, didapatkan sampel penelitian sebesar 11 perusahaan yang telah 
diseleksi melalui kriteria pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling.  
Tabel 1. Daftar Nama Perusahan Sampel  

No. Kode Nama Perusahaan Jenis Industri 
1 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Semen 
2 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk Semen 
3 SMGR PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Semen  
4 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk Keramik, porselen dan kaca 
5 BUDI PT. Budi Acid Jaya Tbk Kimia 
6 TPIA PT. Tri Polyta Indonesia Tbk Kimia 
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7 FASW PT. Fajar Surya WisesaTbk Pulp dan kertas 
8 INDR PT. Indorama SynteticsTbk Tekstil dan garmen 
9  KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Farmasi 

10  KLBF PT. Kalbe FarmaTbk Farmasi 
11  UNVR PT. Unilever Indonesia, Tbk Consumer goods 

Sumber : www.idx.co.id 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengggungkapan Pertanggungjawaban Sosial  
Hasil pengujian variabel Kinerja Lingkungan yang diproksi dengan PROPER menunjukkan 
pengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban social Dilihat dari hasil 
analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian adalah sebesar 
0,038 sehingga penelitian ini menerima hipotesis Environmental Performance berpengaruh 
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). 

Kinerja Lingkungan merupakan kinerja lingkungan perusahaan yang dinilai oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan dilaporkan melalui laporan PROPER yaitu Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel telah menjaga dan 
melestarikan lingkungan hidup di sekitar sesuai dengan kriteria dalam PROPER. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peringkat kinerja lingkungan 
maka akan diikuti oleh peningkatan pengungkapan CSR, sebagai contoh PT. Indocement Tunggal 
Prakarsa Tbk (berdasarkan lampiran 2) pada tahun 2009 mendapatkan peringkat sebesar 5, yaitu 
peringkat tertinggi dalam PROPER dan diikuti dengan corporate social responsibility indeks 
(CSRDI) sebesar 0,28 dengan jumlah pengungkapan sebesar 22 indikator, tingkat CSRDI tertinggi 
adalah sebesar 0,33 dengan 26 pengungkapan. Hal ini sejalan dengan teori Anugrah (2011:49) 
yang menyatakan bahwa, semakin baik kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan kontribusi 
positif terhadap lingkungannya maka semakin besar pula pengungkapan CSR yang diungkapkan 
oleh perusahaan.  

Berdasarkan teori legitimasi, yang menjelaskan hubungan masyarakat dengan perusahaan 
dimana masyarakat memberikan apresiasi terhadap tindakan sosial yang dilakukan perusahaan. 
Dengan adanya pengungkapan sosial perusahaan yang merupakan bentuk tanggungjawab 
perusahaan terhadap masyarakat, maka akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap 
perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah mampu menjaga kelestarian lingkugan dan 
mampu beroperasi dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan, sehingga sesuai dengan 
teori legitimasi yang menyatakan bahwa jika perusahaan melaksanakan kegiatan operasinya 
dengan baik maka masyarakat juga akan merespon positif terhadap keberlangsungan hidup 
perusahaan. 
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap CSRD 

Hasil pengujian variabel Mekanisme corporate governance yang diproksi dengan 
kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSRD). Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan dimana nilai signifikan dalam 
penelitian adalah sebesar 0,658, dengan demikian dalam penelitian ini menolak hipotesis 
Mekanisme Corporate Governance (KepemilikanInstitusional) berpengaruh terhadap 
Pengungkapan pertanggungjawaban social (Corporate Social Responsibility Disclosure /CSRD).  

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. tingkat 
kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh 
pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer, dengan 
pengawasan yang baik terhadap pihak manajemen akan mendorong meningkatkan luas 
pengungkapan corporate social responsibility (CSRD). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan institusional tidak mampu mendorong dalam melakukan pengungkapan corporate 
sosial responsibility. 

Hasil penelitian  ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan 
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan 
manfaat bagi stakeholdernya. Dalam penelitian ini meskipun kepemilikan institusional tidak 
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mampu memberikan pengawasan yang baik dan tidak mampu mendorong pihak manajemen untuk 
mengungkapkan laporan corporate social responsibility, namun berdasarkan sampel yang diteliti 
ternyata semua perusahaan sampel mengungkapkan CSR. Pengungkapan CSR yang dilakukan 
perusahaan sampel masih hanya sebatas kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar 
terhindar dari sanksi yang ada, hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan bahwa 
pengungkapan CSR oleh perusahaan sampel masih sangat relatif rendah dibandingkan dengan 
pengungkapan berdasarkan GRI. Sehingga hal ini mendukung teori stakeholder , karena 
perusahaan tetap menerapkan CSR meskipun hanya sebatas yang diwajibkan saja. 
Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap CSRD 

Hasil pengujian variabel Mekanisme corporate governance yang diproksi dengan dewan 
komisaris menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSRD). Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai 
signifikan dalam penelitian adalah sebesar 0,013 yang lebih kecil dari nilai yaitu 0,050. Dengan 
demikian dalam penelitian ini menerima hipotesis Mekanisme Corporate Governance (Dewan 
Komisaris) berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). 

Dewan komisaris meruapakan mekanisme pengendalian tertinggi yang bertanggung jawab 
terhadap monitoring aktivitas top management. Dengan proses monitoring yang baik maka 
diharapkan pengungkapan CSR bisa di ungkapkan lebih luas lagi, karena dapat mengurangi 
kemungkinan manajer dalam menyembunyikan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dewan komisaris pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian mampu memonitoring pihak 
manajemen dan menekan pihak manajemen agar mengungkapkan informasi yang lebih luas lagi 
yaitu corporate social responsibility disclosure. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ratnasari 
(2011:70) bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan 
pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan informasi sosial 
yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar 
akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosialnya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Rahmawati (2006) menemukan bahwa ukuran dewan 
komisaris menunjukkan pengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure. Dalam hal 
ini dewan komisaris mementingkan stakeholder perusahaan, oleh sebab itu dewan komisaris 
memaksa pihak manajemen untuk mengungkapkan CSR agar perusahaan tidak terkena sanksi, 
yang secara tidak langsung akan berakibat terhadap stakeholder perusahaan. 
Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap CSRD 

Hasil pengujian variabel Mekanisme corporate governance yang diproksi dengan dewan 
komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSRD). Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai 
signifikan dalam penelitian adalah sebesar 0,213 yang lebih besar dari nilai _ yaitu 0,050. Dengan 
demikian dalam penelitian ini menolak hipotesis Mekanisme Corporate Governance (Dewan 
Komisaris Independen) berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). 

Dewan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independen, objektif dan 
menetapkan keselarasan (fairness) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan 
pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan 
manufaktur yang menjadi sampel tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pengawasan 
dewan komisaris independen. Hasil ini konsisten dengan penelitian Waryanto (2010), yang 
menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak dapat berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena pemilihan dan pengangkatan 
dewan komisaris independen yang kurang efektif (FCGI, 2002), disamping itu ada isu yang 
mengatakan bahwa dewan komisaris independen hanyalah atas nama saja, jadi dewan komisaris 
independen tidak ditunjuk secara nyata, hanya atas nama saja. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 
kehadiran rapat internal yang dilakukan oleh dewan komisaris, yang menunjukkan bahwa, tidak 
banyak dewan komisaris independen yang benar-benar menghadiri setiap kali rapat yang diadakan 
oleh dewan komisaris. Oleh sebab itu maka, proporsi dewan komisaris independen tidak dapat 
mempengaruhi corporate social responsibility disclosure. 

Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah 
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entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 
bagi stakeholdernya. Meskipun perusahaan tidak mampu mempengaruhi pihak manajemen untuk 
mengungkapkan CSR, namun perusahaan dalam penelitian ini tetap mengungkapkan CSR 
meskipun hanya sebatas kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi yang telah 
ditentukan.  
Pengaruh Komite Audit Terhadap CSRD 

Variabel Mekanisme corporate governance yang diproksi dengan komite audit 
menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 
(CSRD). Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam 
penelitian adalah sebesar 0,011 yang lebih kecil dari nilai _ yaitu 0,050. Dengan demikian dalam 
penelitian ini menerima hipotesis Mekanisme Corporate Governance (Komite Audit) berpengaruh 
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Komite audit merupakan komite 
yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap 
pihak manajemen. Menurut Anugrah (2011), Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan 
dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka 
akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif signifikan pengaruh komite 
audit terhadap Corporate Social Responsibility disclosure. 

Hal ini dikarenakan komite audit melakukan tugas pengawasannya terhadap laporan 
keuangan dengan baik, sesuai dengan aturan dan bersikap jujur. Meskipun dapat dilihat dari data 
ukuran komite audit (dalam lampiran 3) menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang dimiliki 
sebagian besar perusahaan masih sebatas kewajiban yang harus dipenuhi untuk mematuhi 
peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite 
audit, tetapi komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, sehingga dalam 
penelitian ini ukuran komite audit bisa melakukan pengawasan dengan baik dan mampu 
mendorong pihak manajemen untuk melaporkan kinerja lingkungan dan sosialnya tidak hanya 
melaporkan kinerja keuangannya saja. 
Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Mekanisme Corporate Governance (Kepemilikan 
Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit) terhadap 
Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) 

Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji-F, variabel Kinerja lingkungan 
dan Mekanisme Corporate Governance yang diproksi dengan kepemilikan institusional, dewan 
komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit menunjukkan pengaruh positif 
signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Dilihat dari hasil analisis 

yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian adalah sebesar 0,000
a. 

Dengan demikian dalam penelitian ini menerima hipotesisKinerja lingkungan dan Mekanisme 
Corporate Governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, 
dan komite audit) berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Hal 
ini dikarenakan jika variabel kinerja lingkungan dan Mekanisme Corporate Governance yang 
diproksi dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan 
komite audit, dari nalisis secara bersama-sama atau simultan akan menghasilkan positif signifikan, 
karena variabel yang tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 
(CSRD) tidak mampu mengalahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap CSRD. Oleh sebab 
itu dalam penelitian ini menghasilkan nilai yang positif signifikan.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 
sebagai berikut: 
1) Variabel kinerja lingkungan mempunyai pengaruh positif signifikan  terhadap pengungkapan 

pertanggungjawaban social perusahaan (coporate social responsibillity disclosure / CSRD). 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peringkat environmental performance, maka akan 
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diikuti oleh peningkatan pengungkapan CSR.  
2) Variabel mekanisme corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan institusional 

tidak mempunyai pengaruh terhadap coporate social responsibillity disclosure (CSRD). Hal 
ini disebabkan karena dalam mengambil keputusan investasi, investor institusi belum 
mempertimbangkan informasi CSR sebagai salah satu kriteria untuk menilai perusahaan, 
sehingga tidak mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam laporan 
tahunan perusahaan.  

3) Variabel mekanisme corporate governance yang diproksi dengan dewan komisaris 
mempunyai pengaruh posistif signifikan terhadap coporate social responsibillity disclosure 
(CSRD). Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris mampu memonitor dan menekan 
pihak manajemen agar mengungkapkan informasi corporate social responsibility.  

4) Variabel mekanisme corporate governance yang diproksi dengan dewan komisaris 
independen tidak mempunyai pengaruh terhadap coporate social responsibillity disclosure 
(CSRD). Hal ini menunjukkan bahwa dewan  _komisaris independen tidak mampu 
meningkatkan independen, objektif dan menetapkan keselarasan (fairness) dalam melakukan 
pengawasan terhadap pihak manajamen dan tidak mampu mendorong untuk melakukan 
pengungkapan CSR. 

5) Variabel mekanisme corporate governance yang diproksi dengan komite audit mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap coporate social responsibillity disclosure (CSRD). Hal 
ini menunjukkan bahwa komite audit telah melakukan pengawasan dan pengendalian 
perusahaan dengan baik, sehingga dengan adanya komite audit pada perusahaan mampu 
menambah efektifitas pengawasan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility. 
Variabel environmental performance dan mekanisme corporate governance yang diproksi 
dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite 
audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap coporate social responsibillity 
disclosure (CSRD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai variabel environmental 
performance dan mekanisme corporate governance mampu mampengaruhi peningkatan 
pengungkapan CSR, sehingga mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan 
pengungkapan coporate social responsibillity (CSR).  
 

Saran 
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:1) jumlah sampel penelitian yang 

diseleksi berdasarkan kriteria penelitian hanya diambil dari perusahaan manufaktur sehingga hasil 
penelitian ini tidak digeneralisasi untuk semua jenis industry, 2) eriode pengamatan hanya 3 tahun 
sehingga hasil penelitian ini kurang memberikan gambaran yang jelas tentang praktik 
pengungkapan CSR di lapangan, 3) mekanisme corporate governance dalam penelitian ini hanya 
terbatas pada kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite 
audit dan 4) penilaian terhadap indeks CSR antara tiap peneliti tidak sama, karena penilaian 
tersebut bersifat subyektif, tidak ada ketentuan baku dalam melakukan penilaian terhadap indeks 
CSR. Berdasarkan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat diajukan melalui penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel perusahaan, misalkan 

dengan menambahkan perusahaan yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam tidak hanya 
perusahaan manufaktur saja.  

2. Memperluas periode pengamatan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang 
praktik pengungkapan CSR di lapangan.  

3. Menambah mekanisme corporate governance, agar hasil penelitian lebih maksimal dan 
menjelaskan yang sebenarnya.  

4. Menambah variabel penelitian yang mampu mempengaruhi pengungkapan CSR, misalkan 
dengan menambahkan variabel ukuran dewan direksi, dewan direksi independen, ukuran 
perusahaan, rasio likuiditas, rasio leverage atau earning management, agar hasil penelitian lebih 
akurat . 
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Abstract: This study aims to determine the effect of profitability directly on debt policy and indirectly 
influence the profitability of the debt policy through dividend policy. This study population were all 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2013 as many 152 companies and 
samples of this study were 27 companies. This research using quantitative method and approach path 
analytical (path analysis) with SPSS version 16.0. The results showed that direct variable profitability has 
positive effect on debt policy, variable profitability has positive effect on dividend policy, dividend policies 
has negatively effect on debt policy, profitability influence has effect on debt policy through dividend policy 
in the manufacturing companies.  
 
Keywords: debt policy, profitability, dividend policy 
 
 
Krisis ekonomi global menjadi kendala bagi perkembangan industri manufaktur di seluruh dunia 
termasuk Indonesia. Lesunya perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan kiblat 
perekonomian dunia berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor manufaktur. Sektor industri 
manufaktur sangat berperan penting dalam perekonomian nasional. Terbukti dari kontribusi sektor 
ini yang memberikan nilai tambah terbesar diantara sembilan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan 
angka Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan 2000, pada tahun 2013 kontribusi 
sektor industri manufaktur terhadap perekonomian mencapai 25,14 persen. Angka ini lebih kecil 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 kontribusi sektor industri manufaktur 
tanpa migas terhadap perekonomian sebesar 25,33 persen, tahun 2011 sebesar 25,27 persen dan 
tahun 2012 sebesar 25,17 persen. Dengan kondisi seperti itu tampak bahwa dalam empat tahun 
terakhir (Tahun 2010—2013)  pertumbuhan industri mengalami penurunan.  

Penambahan investor baru yang menanamkan dananya di sektor manufaktur dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga sangatlah penting pengelolaan dana 
secara tepat dan baik. Tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 
Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham diperoleh melalui maksimumkan nilai perusahaan 
(Sjahrial, 2009:3). Suatu perusahaan jika ingin memaksimalkan nilai perusahaan maka harus 
tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan sangat membutuhkan 
modal, dan modal tersebut datang dalam bentuk utang atau ekuitas.  

Pendanaan utang memiliki dua keunggulan penting meliputi: pertama, bunga yang 
dibayarkan atas utang dapat menjadi pengurang pajak, sementara dividen yang dibayarkan atas 
saham bukan pengurang pajak. Kedua, pengembalian atas utang jumlahnya tetap, sehingga 
pemegang saham tidak ikut menerima laba perusahaan jika perusahaan meraih keberhasilan yang 
luar biasa. Utang juga memiliki kelemahan meliputi: pertama, penggunaan utang dalam jumlah 
yang besar akan meningkatkan risiko perusahaan, yang meningkatkan biaya dari utang atau 
ekuitas. Kedua, jika perusahaan mengalami masa-masa yang buruk dan laba operasinya tidak 
mencukupi untuk menutup beban bunga, pemegang saham terpaksa harus menutupi kekurangan 
tersebut (Brigham & Houston, 2011:153).  

Utang meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham dalam masa baik dan 
menguranginya pada masa-masa buruk, utang tersebut dikatakan menciptakan leverage keuangan 
(Financial Leverage) (Brealey, Myers, & Marcus, 2008:75). Financial leverage adalah 
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penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan 
tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan 
keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Sartono, 2012:263).  

Profitabilitas mengukur fokus pada laba perusahaan. Tentu saja, perusahaan besar 
diharapkan menghasilkan lebih banyak laba dari pada perusahaan kecil (Brealey, Myers, & 
Marcus, 2008:80). Rasio profitabilitas (profitability ratios) yang mencerminkan hasil akhir dari 
seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Rasio profitabilitas adalah sekelompok 
rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil 
operasi. Rasio profitabilitas dapat diukur melalui pengembalian ekuitas biasa (Return on Common 
Equity-ROE) (Brigham & Houston, 2014:146—149). ROE merupakan rasio yang mengukur 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini 
mengkaji sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 
memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2014:83). 

Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan perusahaan mengenai berapa 
besar dividen kas (cash dividends) yang harus dibayarkan dan berapa kali dividen tersebut akan 
dibayarkan dalam satu tahun. Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam 
keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio) menentukan 
jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Aspek utama dari 
kebijakan dividen perusahaan adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran 
dividen dengan penambahan laba ditahan perusahaan (Horne & Wachowicz, 2010:270).  

Myers (1984) menjelaskan tentang Pecking Order Hypothesis, yaitu teori yang dibangun 
berdasarkan asumsi dan temuan empiris tentang perilaku keuangan perusahaan berikut. (1) 
Kebijakan dividen perusahaan yang bersifat “sticky” (tidak gampang naik maupun turun). Manajer 
selalu berusaha menjaga agar dividen per lembar saham tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi 
yang bersifat temporer pada laba perusahaan. Perilaku ini pertama kali dicatat oleh Lintner (1956). 
(2) Perusahaan lebih menyukai sumber dana internal (laba ditahan dan depresiasi) dibandingkan 
dengan sumber dana eksternal maka perusahaan akan memilih sekuritas yang teraman. (3) Ketika 
kebutuhan dana ekternal cukup besar maka perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas 
menurut urutan; hutang yang paling aman, kemudian hutang yang berisiko tinggi, convertible 
securities, preferred stock, dan terakhir saham biasa (dalam Arifin, 2005:94—95). Adapun urutan 
pendanaan perusahaan menurut Donaldson (1961) sebagai berikut: (1) laba ditahan, (2) mencairkan 
surat-surat berharga, (3) menerbitkan surat utang, dan (4) menerbitkan saham. Selain itu, Myers 
(1984) menyatakan urutan pendanaan adalah sebagai berikut: (1) perusahaan lebih menyukai 
pembiayaan internal, (2) perusahaan melakukan adaptasi target rasio pembayaran dividen terhadap 
kesempatan investasi perusahaannya, (3) kebijakan dividen sticky, dan (4) jika biaya eksternal 
sangat dibutuhkan (dalam Manurung, 2012:24—25). 
 
METODE  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan mengembangkan bagaimana 
pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung antara ROE (X), DPR (Z), dan DER 
(Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2012—2014 sebanyak 152 perusahaan (data berasal dari Database Galeri 
Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang). Penelitian ini menggunakan Sampling 
Purposive, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2012:122) antara lain: (1) Perusahaan yang membayar dividennya secara berturut-turut 
selama periode 2012-2014. (2) perusahaan yang memiliki laba (tidak rugi) secara berturut-turut 
selama periode 2011-2013. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 27 
perusahaan manufaktur, sehingga total observasi menjadi 81 (27 perusahaan selama 3 tahun). 
model analisis yang digunakan adalah Path Analysis yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik 
yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 
Untuk perhitungan path analysis maka penulis menggunakan alat bantu program komputer SPSS 
16.0. 

 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 331 

 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 
Hasil 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear dengan melakukan regresi 
pada stuktur yang pertama yaitu pengaruh antara Return on Equity (X) terhadap Dividend Payout 
Ratio (Z), kemudian melakukan regresi pada struktur yang kedua yaitu mencari pengaruh antara 
Return on Equity (X) dan Dividend Payout Ratio (Z) terhadap Debt to Equality Ratio (Y) secara 
simultan maupun pengaruhnya secara parsial. Langkah-langkah menguji analisis jalur (path 
analisy) sebagai berikut (Kuncoro & Riduan, 2011:116—118): 
1. Merumuskan Hipotesis dan Persamaan Struktural 
Hipotesis: Terdapat pengaruh signifikan Profitabilitas terhadap Kebijakan  
        Dividen. 
Struktur : Z= 𝜌!"𝑋 +   𝜌!𝜀! 
Hipotesis: Terdapat pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap  
        Kebijakan Utang 
Struktur : Y= 𝜌!"𝑋 + 𝜌!"𝑧 +   𝜌!𝜀! 

2. Memaknai Analisis Jalur Sub-Struktura 
Uji statistik regresi pada struktur pertama ini menguji pengaruh secara langsung antara variabel 
Return on Equity (X) terhadap Dividend Payout Ratio (Z) dengan menggunakan SPSS 16.0. 
Analisis yang digunakan yaitu regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil perolehan data, maka 
rekapitulasi hasil koefisien jalur pengaruh Return on Equity (X) terhadap Dividend Payout Ratio 
(Z) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi Pengaruh ROE terhadap DPR 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,342a ,117 ,106 27,98452 1,789 
a. Predictors: (Constant), Return On Equity   
b. Dependent Variable: Dividend PayOut Ratio  

𝜌!𝜀!   =      1 − 𝑅! 
𝜌!𝜀!   =      1 − 0,117 
𝜌!𝜀!   =     0,939 

Makna dari 𝜌!𝜀! merupakan error pada regresi pertama besarnya 0,939 yang menyatakan bahwa 
jika variabel Return On Equity (X) dianggap konstan maka variabel Dividend Payout Ratio (Z) 
nilainya sebesar 0,939. Sehingga jika Return On Equity perusahaan tidak mengalami kenaikan 
maupun penurunan atau Return On Equity pada kondisi tetap maka variabel Dividend Payout Ratio 
akan memiliki nilai sebesar 0,939. 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Koefisiensi Jalur ROE Terhadap DPR 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 34.401 4.356  7.897 .000   

Return On 
Equity .344 .106 .342 3.231 .002 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Dividend PayOut Ratio      

Hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai Sig < 0,05 (0,022<0,05) dan nilai t hitung positif 
yang berarti bahwa variabel Return On Equity (X) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
variabel Dividend Payout Ratio (Z). Besar koefisien beta (koefisien jalur) Return On Equity 
sebesar 0,342. Sehingga persamaan yang diperoleh sebagai berikut. 

Z = 𝑏!𝑋 + 𝜀! 
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   = 0,342ROE + 0,939 
3. Memaknai Analisis Jalur Sub-Struktural-2 
a. Pengujian Secara Simultan (Keseluruhan) 

Uji statistik dengan menggunakan SPSS 16.0 yang telah dilakukan, meka rekapitulasi hasl 
koefisien jalur pengaruh Return on Equity (X) dan Dividend Payout Ratio (Z) terhadap Debt to 
Equality Ratio (Y) secara simultan adalah sebagai berikut. 
Tabel 3. Rekapitulasi Pengaruh ROE dan DPR Terhadap DER secara Simultan 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,473a ,224 ,204 ,60978 1,908 
a. Predictors: (Constant), Dividend PayOut Ratio, Return On Equity 
b. Dependent Variable: Debt to Equility Ratio  
 

𝜌!𝜀!   =      1 − 𝑅! 
𝜌!𝜀! =      1 − 0,224 
𝜌!𝜀! =     0,881 

Makna 𝜌!𝜀!merupakan error pada regresi kedua besarnya 0,881 yang menyatakan bahwa jika 
variabel Return On Equity (X) dan Dividend Payout Ratio (Z)  dianggap konstan maka variabel 
Debt to Equality Ratio (Y) nilainya sebesar 0,881. Sehingga jika Return On Equity dan Dividend 
Payout Ratio perusahaan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan atau Return On Equity dan 
Dividend Payout Ratio pada kondisi tetap maka variabel Debt to Equality Ratio akan memiliki 
nilai sebesar 0,881. 
 
Tabel 4.  Rekapitulasi Hasil Koefisiensi Jalur ROE dan DPR Terhadap DER Secara 

Simultan 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.380 2 4.190 11.269 .000a 
Residual 29.003 78 .372   
Total 37.383 80    

a. Predictors: (Constant), Dividend PayOut Ratio, Return On Equity  
b. Dependent Variable: Debt to Equality Ratio    

Hasil uji regresi linear berganda di atas diketahui nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka secara 
simultan variabel Return on Equity dan Dividen payout Ratio memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap variabel Debt to Equality Ratio. 
 
b. Menghitung koefisien jalur secara individual 

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel diatas maka 
pengaruh secara parsial antara variabel X, Z dan Y yaitu sebagai berikut: (1) Profitabilitas 
berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan utang. (2) Nilai sig variabel Return on Equity 
sebesar 0,000<0,05 yang berarti bahwa variabel Return on Equity secara parsial terdapat Debt to 
Equality Ratio. Variabel ROE terhadap Debt to Equality Ratio berpengaruh secara positif 
signifikan, hal ini dapat dilihat pada besarnya beta atau koefisien jalur ROE terhadap DER sebesar 
0,475. (3) Nilai sig variabel Dividend Payout Ratio sebesar 0,003<0,05 yang berarti bahwa 
variabel Dividend Payout Ratio secara parsial memiliki pengaruh. Variabel Dividend Payout Ratio 
terhadap Debt to Equality Ratio berpengaruh positif signifikan, hal ini dapat dilihat pada besarnya 
beta atau koefisien jalur Dividend Payout Ratio sebesar -0,320. 
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Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Koefisiensi Jalur ROE dan DPR Terhadap DER Secara Persial 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .949 .127  7.470 .000   

Return On Equity .011 .002 .475 4.478 .000 .883 1.132 
Dividend PayOut Ratio -.007 .002 -   .320 -3.013 .003 .883 1.132 

a. Dependent Variable: Debt to Equality Ratio      

Persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut.  
 

Y = 𝑏!𝑋 + 𝑏!𝑍 + 𝜀! 
    = 0,475ROE – 0,320DPR + 0,881 
 

4. Membuat diagram hubungan kausal empiris atar variabel penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 1. Diagram Kausal antar Variabel 
 
5. Koefisien Determinasi Total 

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model di ukur dengan: 
𝑅!! = 1 − (0,939)!(0,881)! = 0,3157 

Artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 31,57% atau 
dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 31,57% dapat dijelaskan oleh model 
tersebut. Sedangkan yang 68,43% dijelaskan oleh variabel lain (yang belum terdapat di dalam 
model) dan error. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profitabilitas dalam suatu perusahaan ditunjukkan dengan Return on Equity (ROE), 
merupakan hasil dari laba bersih perusahaan yang sudah dibagi dengan equity. Return on Equity 
(ROE) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 𝑅𝑂𝐸!!!. Model rancangan penelitian ini dapat 
digunakan untuk menguji Pecking Order Theory.  

Berdasarkan hasil dari analisis Gambar 2 mengenai hubungan antar variabel, menunjukkan 
bahwa secara langsung Return on Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap Debt to 

0,939 

α = 0,05 

α = 0,05 

0,881 

= -0,320 

 

Kebijakan Dividen 
(Z) 

Profitabilitas (X) Kebijakan Utang (Y) 
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Equity Ratio (DER). Selain itu Return on Equity (ROE) juga berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap Debt to Equity Ratio (DER) melalui Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini menyatakan 
bahwa Return on Equity (ROE) akan mempengaruhi Debt to Equity Ratio (DER) baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Return on Equity (ROE) akan berpengaruh terhadap Debt to 
Equity Ratio (DER) baik ada maupun tidak ada Dividend Payout Ratio (DPR).  

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa secara langsung Profitabilitas berpengaruh 
positif signifikan terhadap kebijakan utang. Arah pengaruh antar Return on Equity (ROE) terhadap 
Debt to Equity Ratio (DER) yaitu positif, sehingga jika  Return on Equity (ROE) naik maka akan 
menyebabkan kenaikan pada Debt to Equity Ratio (DER), sedangkan turunnya Debt to Equity 
Ratio (DER) akan di sebabkan oleh turunnya Return on Equity (ROE). Artinya bahwa semakin 
besar profitabilitas maka kebijakan utang yang akan dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar 
juga. Begitu pula sebaliknya jika profitabilitas perusahaan rendah maka kebijakan utang 
perusahaan juga akan ikut rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukuan oleh 
Astuti & Nurlaelasari (2013), Hardiningsih & Oktaviani (2012) yang menghubungkan 
Profitabilitas yang diwakili oleh (ROE) dengan kebijakan utang yang diwakili oleh Debt to Equity 
Ratio (DER) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 
kebijakan utang perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 
kebijakan dividen (DPR). Arah pengaruh antar Return on Equity (ROE) terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR) yaitu positif, artinya bahwa semakin besar profitabilitas maka akan semakin besar 
pula kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat Return on 
Equity (ROE) yang tinggi akan berdampak pada tingginya Dividend Payout Ratio (DPR). 
Perusahaan yang memiliki Return on Equity (ROE) rendah maka juga akan memiliki Dividend 
Payout Ratio (DPR) yang rendah pula. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 
akan melakukan pembayaran dividen yang tinggi kepada investor, sedangkan perusahaan yang 
memiliki profitabilitas yang rendah akan melakukan pembayaran dividen yang rendah atau bahkan 
tidak membagikan dividen. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukuan oleh 
Suharli (2007), Yudhanto & Aisjah (2012) yang menghubungkan Profitabilitas (ROE) dengan 
kebijakan dividen (DPR) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kebijakan dividen.  

Hasil menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang diwakili Dividend Payout Ratio (DPR) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio 
(DER). Arah pengaruh antar DPR terhadap Debt to Equity Ratio (DER) yaitu negatif, artinya 
bahwa semakin besar Dividend Payout Ratio (DPR) maka Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan 
akan semakin kecil pula. Perusahaan yang membagikan dividen tinggi akan berada pada kondisi 
yang baik, sehingga dalam memenuhi kebutuhan dana maka utang akan menjadi pilihan alternatif 
jumlah menggunakan dana internal atau laba ditahan untuk membiayai dividen. Hal ini tidak sesuai 
dengan penelitian terdahulu yang dilakukuan oleh Hidayat (2013), Amirya & Atmini (2008), 
Larasati (2011) yang menghubungkan kebijakan dividen (DPR) dengan kebijakan utang (Debt to 
Equity Ratio) yang mendapatkan hasil bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kebijakan utang.  

Model penelitian yang digunakan untuk menguji pecking order theory ternyata pada 
penelitian ini tidak dapat membuktikan teori pecking order. Faktor yang menyebabkan penelitian 
tidak dapat membuktikan teori pecking order yaitu diduga perusahaan-perusahaan dalam penelitian 
berada pada tahap growth. Pada tahap ini perusahaan juga mengalami peningkatan aset. Tahap 
growth merupakan tahapan dimana sebuah perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan 
permintaan produk. Sehingga perusahaan pada kondisi growth akan memiliki peluang yang besar 
untuk melakukan ekspansi.  

Kebutuhan akan dana untuk ekspansi sangat besar sehingga perusahaan tidak dapat hanya 
dipenuhi oleh dana internal seperti laba ditahan tetapi juga membutuhkan dana eksternal. Dana 
eksternal diantaranya dapat berupa utang. Sehingga perusahaan pada kondisi growth akan 
melakukan kebijakan utang walaupun profitabilitasnya naik (Damodaran, 2001:561—562).  
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SIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan utang melalui kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2012—2014. Pada penelitian ini tidak dapat membuktikan teori pecking order. Faktor yang 
menyebabkan penelitian tidak dapat membuktikan teori pecking order yaitu diduga perusahaan-
perusahaan dalam penelitian berada pada tahap growth. Pada tahap ini perusahaan juga mengalami 
peningkatan aset. Tahap growth merupakan tahapan dimana sebuah perusahaan mengalami 
peningkatan pertumbuhan permintaan produk. Sehingga perusahaan pada kondisi growth akan 
memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspansi.  

Bagi perusahaan, perusahaan diharapkan dapat memilih instrumen pendanaan dari ekternal 
yang dapat meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan para pemegang saham. Perusahaan 
diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangannya melalui monitoring dan bonding terhadap 
seluruh kegiatan perusahaan secara intensif. Supaya kebijakan perusahaan mengenai pendanaan 
akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat meingkatkan kesejahteraan para 
pemegang saham dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Peningkatan kesejahteraan para 
pemegang saham akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Bagi investor maupun masyarakat yang akan menjadi investor disarankan agar 
mempertimbangkan Profitabilitas dan Kebijakan Dividen untuk melihat Kebijakan Utang 
perusahaan, untuk profitabilitas dapat menghitung ROE dan untuk kebijakan dividen dapat 
menghitung DER perusahaan tersebut. Investor harus fokus dalam perhitungan ROE karena rasio 
ROE merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui laba yang benar-benar tersedia bagi 
investor. 

Bagi peneliti Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah waktu 
penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat karena lama waktu pengamatan. Selain 
itu disarankan untuk menambah variabel lain seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, struktur aset perusahaan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, set 
kesempatan investasi (Investmen OpportunitySet/IOS). Serta disarankan untuk meneliti dengan 
menghubungkan pada topik atau tema yang terjadi di tahun penelitian, dan yang terakhir 
disarankan supaya peneliti selanjutnya dapat menggunakan jenis analisi regresi, analisis 
interverning yang berbeda dari peneliti ini yang menggunakan analisis jalur (Path Analysis) agar 
dapat dibedakan hasil yang dihasilkan. 
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Abstract: This study aims to gain a deeper understanding of Accrual Accounting Implementation Strategy in 
the Municipal Government “X” with a case study approach. This case uses the SWOT analysis tool EFAS 
and IFAS matrix analysis to determine the right strategy for the Municipal Government " X "Internal 
analysis of factors related to the strength and weaknesses and external factors analysis related to the threats 
and opportunities faced by the Government of “X”. Results of calculations using EFAS - IFAS matrix shows 
that internal factors (strengths - weaknesses) owned by the City Government " X " is 1.2 (positive) and the 
calculation of external factors (opportunities - threats) faced by the Municipal Government of “X” was 0.5 
(positive). In accordance with the calculation of SWOT analysis diagram position the government of “X” in 
quadrants I and can use the strategy of Strength - Opportunity (SO Strategy) which by using this strategy can 
use force to take advantage of existing opportunities. 
 
Keywords: Accrual accounting, SWOT Analysis, EFAS – IFAS 
 
 
Tuntutan dari masyarakat tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di 
Indonesia. Hasilnya, pada tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 
menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yag ditetapkan melalui PP Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan PP Nomor 24 Tahun 
2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Tahun 2015 ini juga 
merupakan tahun terakhir dari batas waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk sesuai dengan PP 
Nomor 71 Tahun 2010 untuk menerapkan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA). 

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan 
peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya 
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam 
akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber 
daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus 
sumber daya dicatat. Secara lebih mendalam, Study #14 IFAC Public Sector Committee (2003) 
menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 
terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, 
pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana 
pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur 
kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan 
pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan 
mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. 

Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor 
publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai 
peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Organisasi sektor publik merupakan semua institusi 
negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya 
Kementerian Keuangan yang merupakan perangkat pemerintah pusat. Kementerian Keuangan 
sebagai perangkat pemerintah pusat memiliki satuan kerja (satker) yang berada di bawahnya. 
Masing-masing satuan kerja memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian 
Keuangan. Selanjutnya satker mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi bersama-sama 
dengan unit-unit kerja (subsatker) di bawahnya. Karena dana yang diberikan kepada satuan kerja 
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adalah dana dari pemerintah maka setiap satker harus menggunakan dan 
mempertanggungjawabkannya secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. 

Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi sektor 
publik. Para pendukung penerapan basis akrual dalam organisasi sektor publik, meyakini bahwa 
akuntansi akrual mengakui beban ketika transaksi terjadi, dianggap menyediakan gambaran 
operasional pemerintah secara lebih transparan (Boothe, 2007). Namun demikian, penerapannya 
memiliki banyak kendala dan memerlukan dana yang besar serta waktu yang panjang. Kendala 
utama seringkali terjadi karena sudah terbiasanya SDM dengan sistem pencatatan keuangan yang 
selama ini (lebih dari 50 tahun pemerintahan Indonesia) menggunakan single entry, sehingga untuk 
merubah menjadi double entry, menjadi sangat sulit. Berdasarkan survey awal masih banyak 
pemda – pemda yang belum menerapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 sesuai dengan yang 
ditetapkan, hal ini mengindikasikan selain masih rendahnya pengetahuan tentang akuntansi akrual, 
kurangnya tenaga akuntansi di lingkungan instansi pemerintah daerah. 

Sebelum Tahun 2005, Pemerintah Pusat mempunyai sistem pencatatan yang hanya dapat 
menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan internal pemerintah dan belum untuk tujuan di luar 
organisasi. Pemerintah pusat hanya mempunyai sistem pencatatan yang memungkinkan disusunnya 
Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disampaikan kepada DPR setiap tahunnya. Seluruh 
proyek pemerintah menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan hanya untuk tujuan proyek itu 
sendiri (manajemen) dan untuk pihak luar seperti KPKN, Bappeda, Instansi Induk bahkan ke 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara khusus proyek-proyek yang mendapat 
pinjaman/bantuan luar negeri menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pemberi 
pinjaman (lender) sesuai dengan kriteria yang disetujui lender. 

Sedangkan pemerintah daerah, sebelum terbitnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 
masih menggunakan sistem pencatatan seperti diatur dalam Manual Keuangan Daerah 
(MAKUDA) yang kemudian memungkinkan dilakukannya pencatatan keuangan untuk tujuan 
internal pemerintah daerah dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang disampaikan kepada 
DPRD. Setelah terbitnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Belanja Daerah sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pemerintah 
daerah mulai dapat menggunakan sistem pencatatan yang lebih informatif bagi pihak luar dan 
pihak intern pemerintah daerah. Pemerintah Daerah telah dapat memberikan informasi yang lebih 
terukur dan transparan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah juga telah disusun meskipun belum ada standar akuntansinya. Laporan 
Keuangan tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas laporan 
keuangan. Namun demikian, laporan keuangan yang disusun belum mampu menggambarkan 
kondisi riil, karena bukan hasil konsolidasi dari unit-unit kerja di bawah Pemerintah Daerah. 

Perubahan paradigma sistem pencatatan pada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai 
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendahaan negara. Akan tetapi, 
sampai sekarang terlihat bahwa laporan-laporan yang dihasilkan memang ditujukan kepada pihak-
pihak luar tertentu. Laporan-laporan yang dihasilkan dan disampaikan kepada pihak-pihak di luar 
entitas pemerintah berbeda-beda sesuai dengan kepentingan entitas bersangkutan. Bahkan laporan 
keuangan yang ditujukan kepada lender oleh proyek berbantuan luar negeri juga sesuai dengan 
permintaan lender. Laporan-laporan yang dibuat belum sesuai dengan standar/ Generally 
Acceptable Accounting Principle (GAAP) bahkan sampai dengan munculnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap entitas pemerintahan melaksanakan Standar 
akuntansi yang berbasis akrual, padahal standar akuntansi yang berbasis kas modifikasian menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 belum sepenuhnya dipahami oleh aparat di 
pemerintah.  

Basis akuntansi sangat penting dalam akuntansi karena menentukan asumsi yang akan 
dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih akan menentukan 
jenis pelaporan, terutama bentuk laporan, karena akan mempengaruhi informasi maupun unsur 
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yang akan dilaporkan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi susunan standar 
akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan 
sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.  

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas 
transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini 
berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Secara mendasar, basis akuntansi 
dibedakan menjadi dua yaitu basis kas dan basis akrual. Dalam perkembangannya, pada akuntansi 
pemerintahan dikenal ada empat macam basis akuntansi. Pembagian basis akuntansi tersebut 
bukanlah hal yang mutlak (baku).  

Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang 
sangat besar terhadap kualitas keputusan yang akan dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat 
dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal 
maupun eksternal. Menurut standar akuntansi pemerintahan terdapat beberapa kelompok pengguna 
laporan keuangan, yaitu: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga 
pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta 
pemerintah. Laporan keuangan ini digunakan terutama untuk membandingkan realisasi 
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai 
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.  

Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 
para pengguna dalam menilai transparansi, akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 
ekonomi, sosial maupun politik. Agar suatu laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya maka 
terdapat empat karakteristik yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, 
dapat dibandingkan dan dapat dipahami.  

Strategi pengembangan SAP di Indonesia dilakukan melalui proses transisi dari basis kas 
menuju basis akrual yang disebut juga cash towards accrual. Dengan basis ini, basis kas digunakan 
untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan 
basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Pada basis akrual untuk 
neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi, atau 
pada saat kejadian atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemeritah, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

Reformasi keuangan yang dipicu oleh otonomi daerah menyebabkan adanya peraturan baru 
yang menghendaki adanya laporan keuangan yang antara lain terdiri atas Laporan Arus Kas dan 
Neraca. Dasar akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tentang laporan keuangan tersebut adalah 
basis akrual. Akan tetapi, karena penerapan basis akrual secara sepenuhnya pada sistem akuntansi 
keuangan daerah memerlukan banyak perubahan pada sumber daya manusia dan teknologi, maka 
penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap melalui suatu proses transisi (Abdul Halim: 
2002, 40). Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada Tahun 2014, sehingga 
pada Tahun 2015 seluruh pemerintah daerah telah menggunakan basis akrual dalam laporan 
keuangan. Proses transisi ini bertujuan agar bisa diterapkannya akuntansi dengan basis akrual.  

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan 
dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang 
mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Karena itu laporan 
keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling 
berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak 
hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial 
seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan 
program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan 
ekonomi pemerintah (Mardiasmo: 2004, 163).  

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan 
peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna. 
Dengan laporan keuangan berbasis akrual, pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja 
keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap peraturan 
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perundang-undangan, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual 
juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan 
sumber daya dalam menjalankan suatu usaha. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintah daerah telah banyak 
dilakukan pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini paling tidak terdapat 3 penelitian yaitu antara lain: 
1. Strategi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

di Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Nurma Amalya Lessy, Mahasiswa 
Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dengan mengoptimalkan kekuatan 
yang ada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan dapat meraih peluang sekaligus 
mengatasi kelemahan yang dimilikinya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 
adalah terletak pada strategi sistem akuntansi yang diteliti tersebut adalah sistem akuntansi 
pemerintah berbasis kas menuju akrual, sedangkan pada penelitian ini yang akan diteliti adalah 
strategi implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis kas. Selain hal tesebut 
perbedaan yang lainnya adalah pada obyek penelitiannya.  

2. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi 
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta yang dilakukan oleh Erwinton Putra Antonius Tarigan Mahasiswa Magister 
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa adanya faktor internal dan faktor eksternal yang 
menjadikan alasan belum diterapkannya basis akrual walaupun diyakini dapat menjaga 
keberadaan aset daerah. Dengan kondisi lingkungan tersebut, bahwa basis akrual mempersulit 
pemda karena belum siapnya daerah untuk menerapkannya, sehingga dapat menjadi penyebab 
akuntabilitas dan transparansi keuangan yang ingin dicapai menjadi tidak dapat tercapai.  

3. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia yang dilakukan oleh 
Dr. Binsar H. Simanjuntak Ak, MBA, CMA yang disampaikan pada Kongres XI Ikatan 
Akuntan Indonesia.  

Simanjutak (2010) menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis 
akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan 
peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa 
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Mahmudi (2011) 
dalam pengaplikasiannya akuntansi akrual memiliki tujuan dalam penentuan biaya pelayanan (cost 
of service) dan penentuan harga/tarif (pricing/charging for service). 

Menurut Ritonga (2010) akuntansi berbasis akrual memiliki konsep sebagai berikut: 
a. Pengakuan pendapatan 

Suatu konsep ketika perusahaan mempunyai hak melakukan penagihan atau suatu transaksi/ 
kejadian dan yang penting adalah tentang kapan kas benar-benar diterima. 

b. Pengakuan biaya 
Pengakuan saat kewajiban sudah terjadi, namun biaya belum dibayarkan, missal utang usaha 
yang jatuh tempo. 

Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik 
daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih dapat 
dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan lebih relevan untuk digunakan dalam pengambilan 
keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada modul general ledger & chart of 
account yang disusun oleh Islam dkk (2010) disebutkan bahwa implementasi konsep akrual yang 
diterapkan saat ini masih gabungan kas dan akrual (cash toward accrual) misalnya transaksi 
penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan basis kas tapi penyusunan neraca dengan basis akrual. 
Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual masih dengan pertimbangan basis cash 
toward accrual, baik di pemerintah pusat dan daerah yang tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 
2005. Pada tahap implementasi basis akrual secara penuh, Pemerintah Pusat telah memulainya 
sejak tahun 2009 dengan menyajikan informasi akrual untuk pendapatan dan belanja sebagai 
pelengkap LRA berbasis kas (Simanjutak, 2010). Penerapan akrualisasi sektor publik 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 341 

 

memunculkan dilema atau bahkan permasalahan tersendiri terkait dengan implementasinya untuk 
diterapkan secara penuh. 

Simanjutak (2010) menyebutkan kendala yang menambah dilema penerapan akrualisasi 
sektor publik, yaitu: 1) Sistem Akuntansi dan IT Based System; 2) Komitmen dari Pimpinan; 3) 
Tersedianya SDM yang Kompeten; 4) Resistensi terhadap Perubahan. Kendala–kendala yang 
terjadi selama masa implementasi membuat pengadopsian secara penuh penerapan akrualisasi 
masih belum dilakukan sehingga memberi permasalahan tersendiri yang perlu dihadapi. Adanya 
permasalahan mulai dari tekanan hingga tantangan yang harus dihadapi, maka diperlukan beberapa 
faktor pendukung untuk meminimalisasi tekanan yang timbul dari penerapan adopsi penuh pada 
akrualisasi sektor publik itu sendiri yaitu (Ritonga dalam Halim dan Kusufi, 2012): 
1. Perlunya suatu dukungan dari pihak-pihak yang andal, kompeten, dan professional dalam hal 

pengelolaan keuangan.  
2. Dibutuhkannya dukungan peran pemeriksa laporan keuangan. 
3. Tersedianya suatu sistem teknologi informasi sehingga dalam implementasi akuntansi berbasis 

akrual terpenuhi syaratnya. 
4. Penganggaran dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaannya disesuaikan dengan basis 

akrual sehingga dapat diperbandingkan jika standar akuntansinya sama. 
5. Perlunya dukungan politik dalam pemerintahan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual 

karena tingginya dana yang diperlukan dan lamanya waktu penerapannya. 
Analisis SWOT (strenghts, weakness, opportunities, threats) adalah metode perencanaan 

strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 
suatu proyek atau suatu perencanaan strategis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang 
spesifik sebuah proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan 
yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang 
memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan 
menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Maksud dari analisis SWOT ini ialah 
untuk meneliti dan menentukan dalam hal manakah “lembaga atau organisasi atau pemerintah: 
Kuat (sehingga dapat dioptimalkan), Lemah (sehingga dapat segera dibenahi), Kesempatan-
kesempatan di luar atau peluang (untuk dimanfaatkan) dan ancaman-ancaman dari luar atau 
hambatan (untuk diantisipasi) sehingga menghasilkan empat set rekomendasi strategis sebagai 
berikut: 
Tabel 1. Contoh Matrik Analisis SWOT 
 

Sumber: Rangkuti, 2006 
Matrik SWOT merupakan alat pencocokan yang penting untuk membantu pemerintah untuk 
mengembangkan empat tipe strategi: Strategi SO (Strengths-Opportunities), Strategi WO 
(Weaknesses-Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), dan Strategi WT (Weaknesses-
Threats) dalam kaitannya dengan penerapan akuntansi akrual di Indonesia. 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan pada studi kasus. Studi kasus ini 
dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan perubahan melalui pendekatan yang holistic 
dan multifaceted (Moleong, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian 
pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dipilihnya lokasi ini, didasarkan atas beberapa 

FAKTOR INTERNAL 
FAKTOR EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 
(Tentukan 5-10 faktor kekuatan 

internal) 

WEAKNESSES (W) 
(Tentukan 5-10 faktor kelemahan 

internal) 
OPPORTUNITIES (O) 

(Tentukan 5-10 faktor peluang 
eksternal) 

Strategi SO 
Daftar kekuatan untuk meraih 

keuntungan dari peluang yang ada 

Strategi WO 
Daftar untuk memperkecil kelemahan 

dengan memanfaatkan keuntungan dari 
peluang yang ada 

THREATS (T) 
(Tentukan 5-10 faktor ancaman 

eksternal) 

Strategi ST 
Daftar kekuatan untuk menghindari 

ancaman 

Strategi WT 
Daftar untuk memperkecil kelemahan 

dan menghindari ancaman 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 342 

 

pertimbangan, yakni, pertama, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014, 
telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. Hal tersebut menjadi parameter bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah 
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang 
dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah.Untuk memperoleh data dan pemahaman yang memadai dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan informan. Menurut Bungin (2007:108), informan merupakan orang yang menguasai 
dan memahami data, informasi, ataupun fakta- fakta dari suatu objek penelitian. Pihak-pihak yang 
dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain:  
1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKA) Pemerintah   

Kabupaten Sidoarjo 
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Kas DPPKA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
3. Kepala Seksi Akuntansi Bidang Akuntansi dan Kas DPPKA Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. 
Untuk memperoleh data secara holistic, integratif, serta memperhatikan relevansi data 

dengan fokus dan tujuan, maka dalam pengumpulan data studi kasus ini digunakan tiga teknik, 
yaitu: (1) wawancara mendalam (in depth interview) dan kuesioner dan (2) studi dokumentasi 
(study of documents). Berikut ini akan dibahas secara rinci mengenai dua teknik tersebut yaitu 
wawancara mendalam dan kuesioner dan studi dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan alat analisa faktor strategi eksternal External Strategic Factors 
Analysis Summary (EFAS). Menurut Rangkuti (2004:20) setelah menyelidiki dan mengidentifikasi 
faktor-faktor lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, faktor-faktor tersebut dapat 
diringkas dan disusun dalam sebuah tabel yang disebut Ringkasan Analisa Faktor-faktor Strategis 
Eksternal (External Strategic Factor Analysis Summary, EFAS). Selanjutnya dijelaskan bahwa 
EFAS membantu mengorganisasikan faktor-faktor strategis ekstemal ke dalam kategori-kategori 
peluang dan ancaman yang dapat diterima secara umum. EFAS juga membantu dalam menganalisa 
bagaimana baiknya manajemen merespon faktor-faktor spesifik ini sesuai dengan pandangan 
pentingnya faktor-faktor tersebut terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Keberhasilan implementasi SAP pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Bastian (2006) menyebutkan bahwa dalam implementasinya, Standar Akuntansi Pemerintahan 
menghadapi beberapa tantangan, yaitu 1) komitmen dari pimpinan, 2) tersedianya SDM yang 
kompeten, 3) resistensi terhadap perubahan dan 4) dukungan lingkungan/masyarakat. Abdullah 
(2012) menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kendala dalam penyusunan laporan 
keuangan yang sesuai dengan SAP. Beberapa masalah yang dihadapi pemda berkaitan dengan 1) 
kualitas SDM yang tidak paham akuntansi pemerintahan, 2) dukungan finansial (anggaran) yang 
kurang untuk menyiapkan SDM akuntansi, 3) kebijakan-kebijakan pemda (yang dibuat oleh 
eksekutif dan legislatif) yang tidak mendorong penerapan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah, 4) resistensi (keengganan) untuk berubah yang masih cukup besar 
dari pejabat daerah, dan 5) regulasi yang kurang sinkron, yakni antara Permendagri Nomor 
13/2006 dengan PP 24/2005. Meski sudah ada konsep konversi, pemda melihat masih perlu 
menunggu aturan baru yang lebih mudah dan cukup satu langkah. 

Dengan demikian, sistem akrual tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis pelaksanaan 
pada tingkat satuan kerja, tetapi juga perlu adanya kesadaran mental dan budaya tentang manfaat 
serta tujuan daari sistem yang baru. Melihat kesiapan tenaga atau staf di lingkungan pemerintahan 
dengan persyaratan tersebut di atas, agaknya masih sangat jauh dari memadai. Salah satu 
pangkalnya adalah sistem rekrutment pegawai yang masih kaku, sehingga membatasi sistem 
rekrutment profesional ke dalam lingkup birokrasi pemerintah. 

Disamping masih minimnya jumlah akuntan di lingkungan pemerintah daerah, tingkat 
rekrutmen pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih relatif rendah. Kekakuan 
itu juga tercermin dari sistem penerimaan CPNS yang hanya merekrut pegawai yang baru 
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menyelesaikan pendidikan atau perguruan tinggi sehingga tertutup kemungkinan pemerintah 
memiliki pegawai bidang akuntansi yang berpengalaman dan berketrampilan tinggi. Belum 
termasuk persoalan lain seperti fleksibilitas karir dan tingkat gaji yang kurang kompetitif.  

Singkatnya, pada level praktis implementasi akuntansi berbasis akrual akan sangat 
memerlukan daya dukung staf yang terampil dan berpengalaman, sementara sistem rekrutment dan 
pengembangan karyawan pemerintah masih kaku dengan berbagai pembatasannya, akan 
memperlambat akselerasi implementasi akuntansi akrual pada keuangan pemerintah seperti yang 
dikehendaki dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 01 paragraf 2 disebutkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum 
disusun dan disajikan dengan basis akrual. Dalam paragraf selanjutnya dijelaskan yang dimaksud 
dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga 
legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, 
dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan 
terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti 
laporan tahunan. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan 
pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo 
anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 
sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:  
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah;  
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas pemerintah;  
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;  
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;  
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya;  
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan;  
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan 

dalam mendanai aktivitasnya.  
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, 

menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan 
untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, 
serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi 
pengguna mengenai:  

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan  
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk 

batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.  
 
Hasil Analisa EFAS dan IFAS  

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada 
lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor 
strategis. Faktor strategis adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi yang ada dan memberikan keuntungan 
bila dilakukan tindakan positif. (Robert G. Dyson, 2002).  
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Faktor strategis memberikan gambaran secara utuh tentang kekuatan dan kelemahan yang 
lebih dominan dimiliki oleh organisasi serta peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan terlebih 
dahulu oleh organisasi serta ancaman yang lebih dahulu harus dihadapi oleh organisasi. Semua 
faktor strategis tersebut disusun secara berurutan dengan memperhatikan kepentingannya untuk 
organisasi. Dengan mengetahui faktor strategis yang dimiliki oleh organisasi, maka Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun strategi yang tepat untuk menerapkan akuntansi akrual pada 
sistem akuntansinya. 

Menganalisa lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan 
dan kelemahan. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini 
mungkin dapat mempengaruhi penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
Menganalisa lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan 
ancaman. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin 
dapat mempengaruhi penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Analisis Faktor Strategis Internal 
Analisis faktor strategis internal adalah analisa yang menilai prestasi/kinerja yang 

merupakan faktor kekuatan dan kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah 
mengetahui faktor-faktor strategi internal, selanjutnya susun Tabel faktor-faktor Strategis Internal 
(Internal Strategic Factors Analysis Summary/IFAS), dengan langkah sebagai berikut:  
1. Menyusun faktor Kekuatan dan Kelemahan pada kolom 1.  
2. Memberikan bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 

dengan 0,0 (tidak penting). Bobot dari semua faktor strategis yang berupa kekuatan dan 
kelemahan ini masing-masing harus berjumlah 1.  

3. Menghitung rating dalam (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberi skala 
mulai dari 4 (sangat baik/outstanding) sampai dengan 1 (sangat tidak baik/poor) berdasarkan 
pengaruh faktor tersebut pada kondisi organisasi. Pemberian nilai rating untuk Kekuatan 
bersifat positif, artinya kekuatan yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika kekuatannya 
kecil diberi nilai +1. Sedangkan pemberian nilai rating untuk kelemahan bersifat kebalikannya, 
artinya kelemahan yang semakin besar diberi nilai 1 tetapi jika kelemahannya kecil diberi nilai 
4.  

4. Mengalikan bobot faktor pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya adalah skor 
pembobotan untuk masing-masing faktor.  

5. Menghitung jumlah skor pembobotan kekuatan dikurangi dengan pembobotan kelemahan. Nilai 
ini adalah untuk memetakan posisi organisasi pada diagram analisa SWOT pada faktor internal 
organisasi. 

 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyusun Tabel faktor-faktor strategis internal seperti 
pada berikut ini:  
Tabel 2: Faktor Strategis Internal 

 Keunggulan Bobot Rating Bobot x Rating 
1. Rata-rata pegawai yang menyusun laporan keuangan dari latar 

belakang akuntansi 
0,4 2 0,8 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.  0,2 4 0,8 
3. Komitmen dari Pimpinan pada masing-masing SKPD dalam 

mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten 
Sidoarjo berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten 
Sidoarjo yang berlaku.  

0,4 4 1,6 

 Jumlah Total 1  3,2 
 Kelemahan Bobot Rating Bobot x Rating 

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyusun laporan 
keuangan pada setiap SKPD masih kurang 

0,5 1 0,5 

2. Kualitas teknologi informasi yang masih rendah 0,5 2 1,0 
3. Kurangnya Program Pengembangan Pegawai di Bidang Akuntansi 0,2 2 0,4 
 Jumlah Total 1  1,9 
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Pemberian bobot tertinggi untuk faktor kekuatan pada faktor Pendapatan Asli Daerah yang 
tinggi karena dengan PAD yang tinggi Pemerintah Kota Sidoarjo dapat dengan leluasa untuk 
menentukan strategi yang digunakan untuk menerapkan akuntansi akrual. Namun demikian faktor 
PAD yang tinggi ini tidak bisa berdiri sendiri jika tidak didukung oleh faktor kekuatan lainnya 
sehingga faktor pertama ini tidak mendapatkan skor 1 karena tetap harus mendapat dukungan dari 
faktor yang lain.  

Sedangkan untuk faktor kelemahan (weakness), faktor kualitas dan kuantitas SDM 
mendapatkan alokasi pembobotan yang paling tinggi (bobot 0,5) karena sistem akuntansi akrual 
akan dapat berjalan dengan baik jika SDM yang dimiliki oleh organisasi dapat menjalankan sistem 
akuntansi tersebut dengan baik. Sedangkan faktor pengembangan pegawai dan kualitas teknologi 
informasi pada dasarnya hanya membantu untuk mempermudah SDM dalam menerapkan 
akuntansi akrual.  

Pemberian rating tertinggi (rating 4) pada faktor strategis kekuatan untuk Komitmen dari 
Pimpinan pada masing-masing SKPD dalam mendukung penerapan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.  Sedangkan untuk faktor 
kelemahan, rating terkecil (rating 1) diberikan pada faktor kualitas dan kuantitas SDM, hal ini 
sejalan dengan pemberian bobot yang tertinggi pada faktor kelemahan. Karena kualitas dan 
kuantitas SDM memegang pengaruh penting dalam penerapan akuntansi akrual sedangkan dalam 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup, maka strategi 
penerapan akuntansi akrual dapat berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya apabila kualitas dan 
kuantitas SDM masih kurang tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi 
akrual pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  

Berdasarkan Tabel 2 di atas, perkalian antara bobot dan nilai untuk faktor kekuatan adalah 
3,1, nilai ini lebih tinggi dari pada perkalian antara bobot dan nilai untuk faktor kelemahan yang 
berjumlah 1,9. Sehingga hasil pengurangan dari faktor kekuatan dengan faktor kelemahan bernilai 
positif 1,3 (3,2 – 1,9) 
 
Analisis Faktor Strategis Eksternal  

Analisis faktor strategis eksternal difokuskan pada kondisi yang ada dan kecenderungan 
yang muncul dari luar, tetapi dapat memberi pengaruh kinerja organisasi. Setelah mengetahui 
faktor-faktor strategi eksternal, selanjutnya susun Tabel faktor-faktor Strategis Eksternal (External 
Strategic Factors Analysis Summary/EFAS), dengan langkah sebagai berikut :  
1. Menyusun faktor peluang dan ancaman pada kolom 1.  
2. Memberikan bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 

dengan 0,0 (tidak penting). Bobot dari semua faktor strategis yang berupa peluang dan ancaman 
ini harus berjumlah 1.  

3. Menghitung rating dalam (dalam kolom 3) untuk masing-msing faktor dengan memberi skala 
mulai dari 4 (sangat baik/outstanding) sampai dengan 1 (sangat tidak baik/poor) berdasarkan 
pengaruh faktor tersebut pada kondisi organisasi. Pemberian nilai rating untuk Kekuatan 
bersifat positif, artinya peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya 
kecil diberi nilai +1. Pemberian nilai rating untuk ancaman bersifat sebaliknya, yaitu jika nilai 
ancamannya besar, maka ratingnya +1 dan jika nilai ancamannya kecil, maka nilainya +4.  

4. Mengalikan bobot faktor pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya adalah skor 
pembobotan untuk masing-masing faktor.  

5. Menghitung jumlah skor pembobotan. Nilai ini adalah untuk memetakan posisi organisasi pada 
diagram analisa SWOT.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyusun tabel faktor-faktor strategis eksternal seperti 
pada tabel 3 berikut ini:  
 
Tabel 3. Faktor Strategis Eksternal 

 Peluang Bobot Rating Bobot x Rating 
1. Adanya Komitmen yang tinggi dari pihak eksternal (BPKP 

dan KSAP) untuk penerapan Akuntansi Akrual pada 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  

0,2 4 0,8 
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2. Komitmen dari pemerintah pusat untuk mendorong 
pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencapai opini wajar tanpa 
pengecualian.  

0,4 4 1,6 

 Jumlah Total 1  2,4 
 Ancaman Bobot Rating Bobot x Rating 

1. Masih kurang koordinasi antar instansi  0,5 1 0,5 
2. Banyaknya SKPD  0,5 2 1,0 
3. Wilayah yang sangat luas  0,2 2 0,4 
 Jumlah Total 1  1,9 

 
Pemberian bobot tertinggi untuk faktor eksternal berupa peluang adalah faktor dukungan dari pihak 
eksternal (BPKP dan KSAP) untuk penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah. Namun 
demikian, peneliti tidak memberikan angka yang mutlak sebesar 1 karena faktor eksternal ini tidak 
akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa didukung oleh 
faktor lainnya. Perbedaan bobot antara faktor pertama, kedua dan ketiga pada faktor eksternal 
peluang memang tidak dibuat terlalu jauh, karena masing-masing peluang tersebut tentunya akan 
dapat saling bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan Akuntansi 
akrual.  

Pemberian rating tertinggi (rating 4) pada faktor strategis dari lingkungan eksternal 
organisasi yang berupa peluang adalah faktor komitmen dari pihak eksternal (BPKP dan KSAP). 
Komitmen pihak eksternal ini merupakan peluang yang paling baik untuk dimanfaatkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dapat mengimplementasikan akuntansi akrual dengan baik 
dan benar. Karena pihak eksternal inilah yang dapat memberikan gambaran secara utuh baik dari 
sisi filosofisnya dalam hal ini adalah KSAP sebagai penyusun standar akuntansi pemerintahan 
akrual maupun sisi prakteknya dalam hal ini adalah BPKP sebagai pengawas internal pemerintah 
atas sistem akuntansi akrual. Namun demikian, faktor eksternal lainnya yaitu banyaknya perguruan 
tinggi dan dukungan dari pemerintah pusat juga dapat dilibatkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo untuk dapat membantu penerapan akuntansi akrual. Sehingga apabila ketiga faktor 
tersebut dapat dielaborasi secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka bukan tidak 
mungkin implementasi sistem akuntansi akrual pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan berjalan 
dengan cepat, tepat dan efisien. Sedangkan pemberian rating untuk faktor strategis dari lingkungan 
eksternal organisasi yang berupa ancaman yang tertinggi (rating 2) adalah masih kurangnya 
koordinasi antar instansi, faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh menjadi ancaman 
bagi penerapan akuntansi akrual. Karena buruknya koordinasi antar instansi akan menyebabkan 
penerapan akuntansi akrual tidak dapat berjalan dengan baik sehingga akan membutuhkan waktu 
yang lama bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menerapkan akuntansi akrual. Dengan 
waktu yang lama tentunya akan menyebabkan banyaknya energi organisasi yang terkuras untuk 
penerapan tersebut. Faktor banyaknya SKPD dan luasnya wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
tidak akan menjadi masalah yang serius apabila koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.  

Berdasarkan Tabel 3 di atas, perkalian antara bobot dan nilai untuk faktor eksternal berupa 
peluang adalah 2,4 nilai ini lebih tinggi dari pada perkalian antara bobot dan nilai untuk faktor 
eksternal berupa ancaman yang berjumlah 1,9. Sehingga hasil pengurangan dari faktor kekuatan 
dengan faktor kelemahan bernilai positif 0,5 (2,4 – 1,9).  

 
Diagram SWOT 

Setelah mengetahui posisi dari masing-masing faktor (internal dan eksternal) organisasi, 
agar dapat menentukan strategi apa yang bisa diambil oleh Pemerintah Kota “S” dalam 
menerapkan Akuntansi akrual maka posisi tersebut harus dimasukkan ke dalam diagram SWOT. 
Diagram SWOT ini bertujuan untuk mengetahui pada kuadran mana posisi faktor-faktor tersebut. 
Dengan mengetahui posisi pada kuadran tersebut tentunya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat 
menggunakan strategi yang tepat. Adapun diagram SWOT dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini: 

 
 
 
 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 347 

 

Tabel 4. SWOT   
FAKTOR INTERNAL 

FAKTOR EKSTERNAL STRENGTH (S) WEAKNESSES (W) 

OPPORTUNITIES (O) 
(Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal) 

Strategi SO 
1. Kemampuan   Pegawai dalam 

menyusun laporan keuangan 
2. PAD Yang Tinggi 
3. Komitmen pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo dalam menjalankan 
akuntansi akrual sesuai standar 

Strategi WO 
1. kualitas dan kuantitas SDM 

yang rendah 
2. Kemampuan teknologi  yang 

masih rendah  
 

THREATS (T) 
(Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal) 
 

Strategi ST 
1. Kurang koordinasi antar instansi 
2. SKPD yang banyak  
3. Wilayah SKPD yang sangat luas. 

 

Strategi WT 
1. Meningkatkan komunikasi dan 

koordinasi antar instansi 
2. Memperbanyak tenaga 

akuntansi 
3. Meningkatkan SDM melalui 

pelatihan dan pengembangan 
 
Pengambilan Keputusan untuk Strategi Penerapan Akuntansi Akrual  

Berdasarkan penghitungan diatas maka strategi yang harusnya diambil oleh Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo adalah Strategi strengths-opportunity (strategi S-O). Strategi ini adalah 
menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam 
penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah basis akrual di Kabupaten Sidoarjo. Dengan tiga 
kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu kemampuan pegawai dalam 
menyusun laporan keuangan; Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi; Komitmen dari 
pimpinan SKPD yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memanfaatkan peluang yang 
ada yaitu komitmen yang tinggi dari pihak eksternal (BPKP dan KSAP) untuk penerapan 
Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah; Komitmen dari pemerintah pusat untuk mendorong 
pemerintah daerah mencapai opini wajar tanpa pengecualian.  
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa data berkaitan dengan Strategi Implementasi 
Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diambil simpulan bahwa:  
1. Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan akuntansi 

akrual adalah kemampuan pegawai dalam menyusun laporan keuangan; Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang tinggi; dan komitmen dari pimpinan pada masing-masing SKPD dalam 
mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang berlaku. Kekuatan inilah yang dapat dijadikan modal awal dalam 
menentukan strategi apa yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam 
penerapan akuntansi akrual.  

2. Kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan akuntansi 
akrual adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyusun laporan keuangan pada 
setiap SKPD masih kurang; kualitas teknologi infomasi yang masih rendah; dan kurangnya 
program pengembangan pegawai di bidang akuntansi bagi SKPD. Kelemahan inilah yang 
harus diatasi dalam menentukan strategi yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo untuk menerapkan akuntansi akrual.  

3. Peluang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan akuntansi 
akrual adalah adanya komitmen yang tinggi dari pihak eksternal (BPKP dan KSAP) untuk 
penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah; Komitmen dari pemerintah pusat untuk 
mendorong pemerintah daerah mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Peluang ini yang 
dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan akuntansi akrual.  

4. Ancaman yang harus dihadapi oleh Pemeintah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan 
akuntansi akrual adalah masih kurang koordinasi antar instansi; banyaknya SKPD dan wilayah 
yang sangat luas. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi akrual.  
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5. Dalam menerapkan strategi implementasi akuntansi akural, pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
dapat menggunakan analisa EFAS dan IFAS, karena analisa EFAS dan IFAS dapat 
memberikan gambaran secara utuh terhadap faktor-faktor strategis pada lingkungan internal 
dan eksternal yang dimiliki organisasi. Strategi EFAS dan IFAS dapat memberikan gambaran 
faktor kekuatan dan peluang yang lebih dominan sehingga dapat dimanfaatkan lebih optimal.  

6. Selain memberikan gambaran faktor kekuatan dan peluang, strategi EFAS dan IFAS juga 
memberikan gambaran faktor kelemahan dan ancaman yang harus diatasi agar penerapan 
akuntansi akrual berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo tetap mendapatkan opini terbaik dari BPK. 

Saran untuk penelitian ke depan, bisa dijabarkan dalam poin-poin berikut; 
1. Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis 

akrual. 
2. Komitmen politik yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang matang agar 

proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan 
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. 

3. Untuk peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 
dapat mendukung atau memperlemah adanya sistem akuntansi akrual seperti, resistensi baik 
dari pihak internal maupun pihak eksternal, sehingga dapat mendukung terlaksananya 
akuntansi berbasis akrual.  
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Abstract: A sharia banking has not been developed well in Indonesia due to several problems hampering 
this system. A non-profit shares financing dominates the application of sharia financial products whereas a 
mudharabah and musyarakah (profit and loss sharing) financing system will lead to high returns. An agency 
problem, such as a moral hazard caused by an information asymmetry, becomes one of factors leading to the 
lack of a profit shares financing. One of solutions offered in implementing a profit-shares financing is that 
the funders need to arrange an incentive payment to lead a mudharib do the best as a funder’s point of view. 
In addition, by purely and ideally implementing a mudharabah-musyarakah principle, a mudharib not only 
receives incentives but also can invest a part of those incentives in the bank operation or any business 
investment scheme. This involvement encourages a mudharib to have a sense of belonging and responsibility 
to the business (bank) operation, thus the bank performance will increase as well. 
 
Keywords: mudharabah, musyarakah, agency problem, moral hazard, information asymmetry 
 
 
Perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan nasional yang mempunyai peranan penting 
dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 1992 bank muamalat pertama kali didirikan di 
Indonesia dan berkembang sejak adanya UU NO. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang 
mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan atau dikenal 
dengan dual banking. Perananan perbankan syariah dalam aktivitas perekonomian di Indonesia 
tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar antar keduanya 
terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam 
operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing) 
sehingga bank syariah dapat juga disebut bank bagi hasil. Penerapan bagi hasil tidak berlaku di 
perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa 
menurut pandangan Islam, bunga adalah unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Dalam hal ini, 
sistem bunga mengandung unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dapat 
membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam tersebut menghasilkan 
keuntungan atau mengalami kerugian.   

Produk pembiayaan yang merupakan core business pada perbankan syariah merupakan 
prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan usaha 
ditentukan dari besarnya keuntungan usaha. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Salah satu konsep muamalah yang 
terdapat dalam sistem ekonomi Islam adalah mudharabah dan musyarakah.  

Akad mudharabah merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha di mana pihak pertama 
(shahibul maal atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, 
atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana membagi keuntungan usaha sesuai dengan 
nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah 
(PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau 
melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak. 

Namun, pembiayaan dengan pendapatan tetap (fixed-income financing) masih menjadi 
pilihan dalam aplikasi produk pembiayaan bank syariah tersebut. Hal ini disebabkan bahwa sistem 
kontrak ini memberikan keuntungan yang telah disepakati di awal.  Konsep mudharabah dan 
musyarakah sebenarnya dapat memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
murabahah. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan yield 
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pembiayaan bagi hasil untuk investasi akan lebih kecil pada bulan dan tahun pertama, selanjutnya 
akan mengalami peningkatan sejalan dengan berkembanganya usaha. Berdasarkan data statistik 
bank yang dirilis Bank Indonesia, perbankan Syariah mulai tahun 2009 hingga September 2015 
(www.bankindonesia.com), pembiayaan mudharabah mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. 

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
(2009 hingga Juni 2015) 

Akad  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Akad Mudharabah 6,597 8,631 10,229 12,023 13,625 14,354 14,906 
Akad Musyarakah 10,412 14,624 18,960 27,667 39,874 49,387 54,033 
Akad Murabahah  26,321 37,508 56,365 88,004 110,565 117,371 117,777 
Akad Salam  0 0 0 0 0 0 0 
Akad Istishna  423 347 326 376 582 633 678 
Akad Ijarah  1,305 2,341 3,839 7,345 10,481 11,620 11,561 
Akad Qardh 1,829 4,731 12,937 12,090 8,995 5,965 4,938 
Lainnya  0 0 0 0 0 0 0 

Sumber: Bank Indonesia, 2015 (Data diolah) 
 

Tabel 2. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS (2009 hingga Juni 2015) 

Sumber: Bank Indonesia, 2015 (Data diolah) 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tumbuh secara stabil dari tahun 
ke tahun, meskipun  pembiayaan yang paling mendominasi adalah murabahah yang memiliki 
risiko lebih kecil daripada mudharabah. Hal ini disebabkan pembiayaan mudharabah merupakan 
pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan sehingga shahibul mal dapat menghadapi risiko 
ketidakjujuran mudharib. Karakteristik dari mudharabah adalah bank tidak dimungkinkan untuk 
terlibat dalam manajemen usaha mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri 
dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, 
hubungan seperti ini memerlukan adanya transparansi antara nasabah dan bank dalam hal 
keterbukaan mengenai informasi usaha khususnya untung dan rugi usaha. Apabila salah satu pihak 
tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, 
maka dapat terjadi moral hazard akibat tidak seimbangnya informasi yang diperoleh antara 
mudharib dan shahibul maal.  

Dari penjelasan diatas, core product dan core system dari implementasi perekonomian islam 
adalah berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), meskipun dalam kenyataannya aplikasi akad 
mudharabah dan musyarakah cukup susah untuk diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi 
secara umum. Menurut Yumanita (2005) fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan 

Akad  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Akad 
Mudharabah 52,781 65,471 75,807 99,361 106,851 122,467 158,936 

Akad 
Musyarakah 144,969 217,954 246,796 321,131 426,528 567,658 613,206 

Akad 
Murabahah  1,269,900 1,621,526 2,154,494 2,854,646 3,546,361 3,965,543 4,367,727 

Akad Salam  105 45 20 197 26 16 16 

Akad Istishna  32,766 27,598 23,673 20,751 17,614 12,881 11,772 

Akad Ijarah  7,803 13,499 13,815 13,522 8,318 5,179 6,554 

Akad Qardh 50,018 63,000 72,095 81,666 93,325 97,709 115,858 

Multijasa 28,578 51,344 89,230 162,245 234,469 233,456 287,629 
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masalah yang multidimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk 
berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil adalah terbentuknya persepsi publik 
perbankan syariah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Banyak faktor dan 
kendala yang menyebabkan  hal tersebut, baik bersumber dari karakteristik yang melekat dengan 
akad mudharabah maupun faktor external yang terlibat dalam aplikasi pembiayaan mudharabah, 
yaitu masalah keagenan (agency problem), seperti moral hazard yang timbul akibat ketimpangan 
informasi (information asymetry) dan adverse selection. Hal ini menyebabkan akad ini kurang 
diminati untuk diaplikasikan dalam proyek bisnis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah 
apakah pengkombinasian pembiayaan mudharabah musyarakah sebagai upaya untuk mengatasi 
problematika rendahnya pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia sudah tepat? 
Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah memberikan 
alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat sebagai upaya mengatasi problematika 
rendahnya pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia. 

Mudharabah (Joint Venture Profit Sharing) 
Akad bank syariah yang telah disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil 

yaitu dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan musyarakah (join venture profit 
sharing). Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam 
resiko atau setiap keuntungan ekonomi riil, harus ada biaya ekonomi riil (Yumanita, 2005). 
Mudharabah dalam fiqih Islam, merupakan salah satu bentuk kerja sama antara rab al-mal 
(investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam 
berdagang. Kata mudharabah itu sendiri berasal dari kata dharb, adh-dharbu fil ardhi, yaitu 
berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka 
menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di 
dalam surat Al-Muzzammil ayat ke-20  

“…………………dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian 
karunia Allah SWT…..”.  
Menurut Al-Hadist “ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyida Abbas bin Abdul 

Muthalib jika memberikan dana mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya 
tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika 
menyalahi peraturan tersebut, yaitu bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 
Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasullah SAW dan Rasulullah membolehkannya . 
“(HR Thabrani) 

 Menurut Antonio (2001), mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di 
mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 
menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal 
selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola. Apabila kerugian itu 
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab 
atas kerugian tersebut. 
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Gambar 1.  Skema Al Mudharabah 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi 
mudharabah yang dilakukan di sektor perbankan syariah jika diasumsikan bahwa bank sebagai 
shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib adalah sebagai berikut. 
1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai 

dapat berupa uang atau barang.  
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara 

revenue sharing, gross pofit, dan profit sharing. 
3. Hasil pembagian usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau 

waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian 
kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, 
kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri 
urusan pekerjaan/usaha nasabah. 

5. Apabila nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau 
menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi. 

Menurut sumiyanto (2005), dalam sistem mudharabah terdapat beberapa unsur yang harus 
ada dalam transaksi, antara lain: 1) pihak yang berakad yaitu shahibul mal (investor) dan al-
mudharib (pengelola), 2) obyek akad, terdiri dari dari ra’sul mal (capital), al-‘amal (bisnis/usaha), 
ar-robh (profit), dan al-waqt (masa/periode), 3) as-shigoh (ijab qobul) atau Memorandum of 
Understanding (MOU) serta nisbah keuntungan. 

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan 
mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah (mudharabah secara mutlak/bebas) merupakan 
bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan 
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Antonio, 2001:97). Sementara, 
mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat) merupakan kebalikan dari mudharabah 
muthlaqah, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha 
(Rifqi:252).  

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan lembaga keuangan syariah boleh 
menggunakan prinsip revenue sharing (bagi pendapatan) maupun profit/loss sharing (bagi 
untung/rugi). Baik revenue sharing maupun profit sharing memiliki konsekuensi dalam 
perhitungan distribusi bagi hasil. Penggunaan revenue sharing akan relatif lebih mudah karena 
LKS hanya menghitung pendapatan yang diterima kemudian hasilnya dibagikan kepada nasabah 
sesuai kontribusi dana masing-masing pihak. Dalam prinsip revenue sharing, shahibul maal  tidak 
pernah mengalami kerugian kecuali usaha mudharib dilikuidasi yang mana jumlah aktiva lebih 
kecil daripada kewajibannya.  Dengan prinsip ini belum pernah terjadi pendapatan yang negatif 
karena sekecil-kecilnya pendapatan adalah nol, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka modal 
akan dikembalikan sejumlah modal awal yang diberikan atau tidak ada penambahan modal. 
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Sementara prinsip profit/loss sharing yaitu dilakukan dengan melakukan perhitungan kinerja 
secara berkala untuk memperhitungkan pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya sehingga 
akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Profit merupakan selisih antara penjualan atau 
pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan atau biaya produksi. 
Prinsip profit/loss sharing memerlukan kejujuran di antara kedua belah pihak, terlebih mudharib 
selaku pengelola dana sehingga tidak banyak perbankan syariah menggunakan prinsip pembiayaan 
mudharabah.  

 Hal paling mendasar yang perlu diketahui tentang pembagian laba atau rugi mudharabah 
bahwa pembagian laba yang dilakukan antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan nisbah 
yang disepakati dan kerugian yang bukan kelalaian mudharib merupakan tanggungan shahibul 
maal. Sebaliknya, apabila kerugian akibat mudharib maka kerugian tersebut akan dibebankan 
kepada mudharib tanpa mengurangi modal mudharabah milik shahibul maal. 

Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) 
Musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung 
bersama dengan kesepakatan. Musyarakah sendiri merupakan akad bagi hasil, di mana dua atau 
lebih pengusaha pemilik modal bekerjasama sebagai mitra usaha dalam rangka membiayai proyek 
baru atau yang sudah berjalan. Melalui akad ini, dua pihak atau lebih yaitu bank dan lembaga 
keuangan bersama nasabahnya dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah 
perusahaan sebagai satu badan hukum. Menurut Antonio (2001), musyarakah ada dua jenis, yaitu 
musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah kepemilikan tercipta karena wasiat atau 
kondisi lainnnya yang berakibat pemilikian satu aset oleh dua orang atau lebih. Sementara 
musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa masing-
masing pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional dengan kontribusi modal 
masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila perusahaan 
mengalami kerugian, maka kerugian akan dibebankan secara proporsional dengan kontribusi 
modal masing-masing sedangkan keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan para pihak. 
 
METODE 
 Penelitian ini merupakan penelitan eksporatif yaitu dengan mengungkapkan telaah studi 
literatur. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Sementara, metode pengumpulan 
data melalui riset kepustakaan (library research) yang merupakan dokumentasi dari tinjauan 
menyeluruh terhadap karya baik yang telah dipublikasi maupun non publikasi yaitu dengan 
mengumpulkan data berkaitan dengan tentang permasalahan agency dalam pembiayaan 
mudharabah.  
 
PEMBAHASAN  

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, komposisi  pembiayaan 
murabahah lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan lainnya. Semestinya, pembiayaan 
mudharabah dan musyarakah lebih diminati. Hal ini disebabkan karakteristik dasar perbankan 
syariah yaitu sistem profit sharing digunakan dan menjadi pembeda dengan bank konvensional. 
Dalam penelitian yang telah dilakukan, beberapa peneliti mengidentifikasikan masalah-masalah 
yang ada dalam kontrak berbasis bagi hasil, yaitu baik dalam konsep maupun dalam 
implementasinya, diantaranya. 
 

 Peneliti (tahun, judul) Hasil 
1 Abdullah Saeed.(2004). Menyoal Bank 

Syariah. Kritik atas interprestasi Bunga 
Bank Kaum Noe Revivalis. 
Jakarta:Paramadina 

Aplikasi kontrak bagi hasil diperbankkan yang tidak sesuai 
dengan mudharabah murni, serta permasalahan aplikasi 
bagi hasil merupakan standar moral, ketidakefektifan model 
pembiayaan bagi hasil, itensitas keterlibatan pemilik modal 
dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, faktor 
biaya tambahan,teknis pelaksanaan, kurang menariknya 
sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis dan permasalahan 
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 Peneliti (tahun, judul) Hasil 
efisiensi. 

2
. 

Ascarya dan Diana Yumanita.(2005). 
“Mencari Solusi Rendahnya 
Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankkan 
Syariah Indonesia,” Buletin Ekonomi 
Moneter dan Perbankkan, Juni 2005.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah rendahnya 
pembiayaan bagi hasil di Indonesia disebabkan oleh faktor 
internal bank, nasabah, regulasi dan pemerintah. Dari 
keempat masalah tersebut mengerucut kedua masalah yaitu 
terkait minimnya pemahaman dan kualitas SDI perbankkan 
syariah dan minimnya regulasi dari pemerintah. Adapun 
alternatif pemecahan yang diusulkan adalah meningkatkan 
pemahaman kualiatas SDI serta meninjau kembali regulasi 
yang dirasakan memberatkan, seperti aturan kolektibililtas, 
dan membuat aturan-aturan yang memberikan insentif 
untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil. 
Sedangkan strategi kebijkan yang dianggap paling tepat 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yaitu dengan 
menerapkan directed market driven strategy, dengan 
mengarahkan perbankkan syariah agar berjalan sesuai 
dengan basic pembiayaan syariah.  

3 Dr. Ahmad Roziq,S.E,MM.,Ak.2012. 
Competency Of Sharia Account Officer, 
Islamic Business Ethics, Information 
Asymmetry, Risk Of Mudharaba 
Financing, And Performance Of 
Mudharaba Financing. On Syariah 
Banking In East Jawa. 

Terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh manajemen 
bank syariah khususnya dijawa timur dalam operasional 
pembiayaan mudharabah, antara lain: 
1) Kompetensi AO dan informasi asimetri berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pembiayaan mudharabah 
melaui resiko pembiayaan mudarabah. 

2) Etika bisnis Islam berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pembiayaan mudharabah melalui informasi 
asimetri. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah 
dalam informasi asimetri antara pihak prinsipal dan pihak 
agen dalam produk pembiayaan mudharabah sehingga dapat 
mempengaruhi resiko pembiayaan mudharabah. Serta 
perlunya penerapan etika bisnis bagi pihak mudharib 
sehingga masalah informasi asimetri dan resiko pembiayaan 
mudharabah bisa diminimalisir sehingga kinerja 
pembiayaan mudharabah mampu ditingkatkan.   

 
Merangkum hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dominasi 

pembiayaan bagi hasil merupakan permasalahan yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di 
Indonesia, melainkan juga terjadi diperbankan syariah di seluruh dunia. Fenomena ini terjadi tidak 
hanya di bank syariah yang masih baru atau lama berdiri, melainkan juga terjadi pada bank syariah 
yang sudah dianggap established. Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh peneliti 
terdahulu terlihat dari sumber literatur yang  berbeda memiliki persepsi yang sama dalam melihat 
permasalahan rendahnya pembiayaan bagi hasil diperbankan syariah Indonesia yaitu terpusat pada 
aspek internal perbankan itu sendiri dan eksternal yaitu pada nasabah dan regulasi. 

Pada aspek internal perbankan minimnya pemahaman, kualitas dan kuantitas dari SDI 
merupakan permasalahan utama. Hal ini dikarenakan hampir semua SDI perbankan syariah berasal 
dari perbankan konvensional sehingga perilaku mereka cenderung conventional bankers, bukan 
islamic bank (Yumanita, 2005). Kurangnya training dan pelatihan karyawan yang memadai 
sebagai bekal bekerja dengan baik sebagai islamic bankers. Meskipun training atau pelatihan 
diberikan ketika sudah berjalan, proses tersebut akan memakan waktu dan biaya apabila 
dibandingkan dengan sesorang yang mempunyai basic islamic banking. Selain itu, mindset calon 
karyawan itu sendiri merupakan pangkal dari permasalah aspek internal perbankan.  

Keberhasilan pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah ditentukan oleh 
kompetensi dari karyawan yang memahami seluk beluk dari bisnis yang akan dibiayai di mana 
para bankersnya cenderung tidak berpilaku menghindari resiko (aversion to risk). Dalam 
penjelasan ini, bank-bank syariah lebih takut akan resiko jika tingkat bagi hasil rendah atau turun 
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sehingga dapa mengurangi kepercayaaan depositor bank, padahal hal ini sesuai prinsip syariah 
yaitu transparan. Transparan bermakna apabila tingkat bagi hasil rendah ditanggung bersama, 
sebaliknya apabila mengalami keuntungan maka bagi hasil akan dibagikan sesuai kesepakatan. 
Permasalahan adverse selection dan moral hazard sebagai akibat dari ketimpangan informasi yang 
disebut dengan masalah agency merupakan faktor yang menyebabkan akad ini kurang diminati 
oleh calon nasabah. 

Permasalahan adverse selection yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu sulitnya 
mengetahui karakter nasabah dan kemampuan nasabah sesungguhnya yang akan diberikan fasilitas 
pembiayaan baik mudharabah maupun musyarakah. Selain adverse selection, perbankan syariah 
dihadapkan dengan masalah moral hazard. Hal ini timbul ketika mudharib menggunakan 
pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Implikasi dari asymetric 
information khusunya moral hazard yaitu dengan melakukan  monitoring dan verifikasi atas upaya 
mudharib, meskipun hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Permasalahan terakhir adalah 
kurangnya regulasi yang mendukung terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil, seperti aturan 
kolektibilitas dan restrukturisasi di mana perlu regulasi yang tepat terhadap kedua belah pihak baik 
bank maupun nasabah serta memberikan insentif untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi 
hasil di perbankan syariah. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan intitusi terkait juga menjadi 
penghambat dari penyaluran pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dan 
komiten bahwa dari pemasalahan tersebut di atas merupakan masalah bersama yang dapat 
dilakukan secara komprehensif, sinergis, tuntas, serta berkesinambungan.  

Berdasarkan hasil uraian permasalahan dari penelitian di atas, adapun solusi yang bisa 
dilakukan dalam aplikasi kontrak bagi hasil adalah dengan mengombinasikan akad mudharabah 
dan musyarakah yang disebut dengan akad mudharabah musyarakah. Kombinasi dari ketentuan 
dari konsep ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk meminimalkan permasalahan dalam 
kontrak bagi hasil. 

Dalam konsep mudharabah, modal harus dalam bentuk uang, tidak dapat berbentuk piutang, 
dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tunai. Dalam konsep umum, 
pemilik modal tidak diperbolehkan campur tangan dalam manajemen (kegiatan usaha adalah hak 
eklusif mudharib) dan harus memberikan kebebasan kepada mudharib. Pembagian keuntungan 
didasarkan pada kesepakatan awal dalam bentuk nisbah dan kerugian didasarkan pada modal. 
Sementara itu, konsep musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam bentuk uang. Setiap mitra 
mitra memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola bisnis dan pembagian keuntungan secara 
proposional sesuai yang tertuang dalam akad. 

Menurut Fatwa DSN NO.50/DSN-MUI/III/2006, mudharabah musyarakah dapat 
diaplikasikan oleh LKS. Bentuk akad mudharabah musyarakah  adalah di mana pengelola dana 
(mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Ketentuan aplikasi 
akadnya adalah mudharib menyertakan modal sendiri dalam akad mudharabah dan pembagian 
keuntungan bisnis dilakukan dalam basis musyarakah dan selanjutnya dalam  basis mudharabah. 
Apabila terjadi kerugian, LKS menanggung kerugian sebesar modal sebagai mitra syirkah.  

 Standar moral merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam pembiayaan profit 
loss sharing. Apabila timbulnya masalah tersebut dikaji lebih dalam, permasalahan bersumber 
yaitu pada moral hazard dan adverse selection. Wujud dari moral hazard tidak diindahkannya 
masalah moral dan etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun oleh bank itu 
sendiri. Pengusaha sering membuat project proposal yang tidak sesuai dengan kenyataan di 
lapangan dan pihak bank syariah misalnya menuntut bagi hasil yang sangat tinggi tanpa 
mempertimbangkan sisi keadilan bagi pengusaha. Ketidakseimbangan informasi (adverse 
selection) yang dilakukan oleh satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi 
sebenarnya terhadap suatu usaha tersebut, merupakan wujud dari kualitas moral yang ditengarai 
karena ketimpangan informasi antara agent dan principal. Dengan demikian, adanya keterlibatan 
kepemilikan agen dalam usaha yaitu dengan menginvestasikan modalnya dalam mudharabah 
musyarakah mendorong agent untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap usaha tersebut. 
Permasalah dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan apabila ada niatan dan perilaku yang 
dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab di antara kedua belah pihak.  
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Mudharabah musyarakah sangat cocok diterapkan pada sektor riil dan pengembangan usaha 
rakyat karena sangat sesuai dengan pola yang diharapkan mampu membackup industri dengan 
tingkat persaingan yang sangat kompetitif. Adapun skema dalam mudhrabah musyarakah antara 
lain: pertama, kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah melakukan kerjasama dalam 
proyek atau bisnis. Kedua, di mana kedua belah pihak berkontribusi baik dalam modal dan sebagai 
pengelola dalam menjalankan usahanya. Bank syariah selaku shahibul maal memberikan dananya 
sedangkan nasabah selaku mudhorib dan shohibul maal. Dengan demikian, selain sebagai 
pengelola, nasabah tersebut melakukan kontribusi dana walaupun besarnya modal tidak sama 
dengan bank syariah. Ketiga, kedua belah pihak berkontribusi dalam menjalankan usaha atau 
proyek. Keempat, apabila bisnis tersebut sudah berjalan dan mendapatkan keuntungan maka baik 
bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi modal yang 
diberikan. Kelima, apabila kerjasama telah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah 
disepakati, nasabah mengembalikan modal pokok bank syariah. 

Karakteristik mudharabah musyarakah yang memungkinkan mitra terlibat dalam 
manajemen bisa menjadi hal positif terhadap operasional bisnis. Di dalam pembiayaan bisnis 
mikro, keterlibatan tersebut akan berpengaruh positif. Hal ini disebabkan permasalahan manajemen 
yang masih konvensional dan tradisional bisa dilengkapi menjadi lebih baik dengan keterlibatan 
mitra tersebut, yaitu dengan pendampingan usaha dan perluasan jaringan. Dalam realistanya, 
pemilik modal (dalam hal ini pihak bank syariah) tidak mungkin melakukan keterlibatan dalam 
pengawasan usaha, tetapi melakukan kerjasama dengan mitra dalam join venture syariah. Joint 
venture syariah berperan sebagai perusahaan yang profesional baik dalam tata kelola manajemen 
untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro, kecil, menengah dan 
usaha besar. Perusahaan ini dapat didirikan secara bersama-sama dari bank syariah dan 
berkontribusi dalam hal suntikan pendanaan. Kepemilikan saham dari perusahaan joint venture 
syariah tidak hanya dimiliki oleh bank syariah tersebut, namun terbuka untuk berbagai institusi 
yang berkaitan dengan proyek yang telah dilakukan. Hal ini penting karena perusahaan joint 
venture harus memiliki independensi dan menjadi unit bisnis bersama bank syariah dan mitra-
mitranya.  

 Keterlibatan para pihak dalam join venture syariah tidak hanya sebatas modal, tetapi juga 
keterlibatan dalam manajemen pengambilan keputusan. Selain itu, akses terhadap informasi 
perkembangan proyek bagi para manajer yang merupakan representasi dari pemegang saham join 
venture syariah akan meminimalkan terjadinya masalah keagenan. 

Selanjutnya, mekaninsme strategi kontrol yang dibangun dalam join venture syariah yang 
melibatkan banyak pihak manajer, bank, dan perusahaan investasi dalam pengambilan keputusan 
bisnis strategis proyek jangka panjang akan meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan biaya 
untuk  melakukan pengawasan, misal biaya pendampingan, monitoring, dan tata kelola manajemen 
yang dibiayai dalam mudharabah musyarakah ditanggung bersama sehingga biaya-biaya tersebut 
bisa dibagi antara kedua mitra. Dengan kata lain, keberadaan perusahaan join venture  syariah 
mengakibatkan kontribusi biaya dari pihak nasabah menjadi sangat rendah. Keteribatan institusi 
mitra joint venture syariah dalam mudharabah musyarakah sangat membantu implementasi dalam 
permasalahan teknis seperti keahlian, pengetahuan tentang bisnis yang dibiayai baik resiko dan 
operasional proyek yang dijalankan. Selain itu, minimnya kemampuan nasabah dalam proses 
administrasi akan  diselesaikan secara bersama-sama dan saling melengkapi. Hal ini sangat sulit 
diimplementasikan dalam mudharabah karena biaya akan ditanggung oleh pemilik modal saja.  

Permasalahan efisiensi dalam pelaksanaan mudharabah apabila terjadi  resiko investasi di 
mana mudharib hanya menanggung resiko sebatas tenaga dan waktu. Namun, dalam pelaksanaan 
akad mudharabah musyarakah, di mana nasabah dengan kombinasi waktu, tenaga, skill dan modal 
tentunya akan meminimalkan resiko tersebut.  Hal ini disebabkan mudharib yang juga mitra 
kerjasama akan ikut  menanggung resiko keuangan karena adanya kontribusi modal yang 
ditanamkan dalam proyek kerjasama, sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan dalam 
kerjasama bisnis tersebut.  

Dari uraian di atas, mudharabah pada bank syariah bisa dioptimalkan melalui berbagai 
langkah antara lain akad mudharabah ini sudah dapat diterapkan oleh LKS tanpa takut berlebihan 
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akan risiko yang melekat dengan adanya intitusi independen join venture syariah yang diharapakan 
akan membantu implementasi bagi hasil. Kesinambungan dan transparansi informasi terhadap 
usaha yang akan dijalankan merupakan faktor yang sangat penting dan berharga dalam setiap 
usaha. Oleh karena itu, langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan 
faktual, dan mencari bentuk usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.  Selanjutnya dari sisi 
regulator, bahwa strategi market driven yang sebaiknya diterapkan di mana perkembangan dan 
praktek perbankan syariah semestinya tidak sepenuhnya diserahkan kepada pasar, namun lebih 
kepada regulator yang memberikan arahan kemana perbankan syariah ini akan dikembangkan yaitu 
dengan membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah 
yang telah dilegalisasi oleh pemerintah. Dengan demikian, pembiayaan  mudharabah dalam 
memainkan peranannya pada setiap pembiayaan usaha di bank syariah dapat membantu sektor riil 
dapat berkembang pesat dan negara kita akan memiliki industri usaha yang kuat.  
 
SIMPULAN 

Bisnis perbankan syariah masih belum dapat berkembang pesat di Indonesia. Hal itu 
disebabkan masih banyaknya permasalahan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut, 
yaitu dominasi pembiayaan non bagi hasil. Berbagai permasalahan dan solusi yang tepat perlu 
dicari untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah. Implikasi dari tingginya 
pembiayaan non bagi hasil terbentuk bahwa dalam bank syariah belum menjalankan bisnisnya 
sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tentunya akan memunculkan resiko reputasi (reputation risk) 
terhadap implementasi ekonomi islam, di mana pada akhirnya berkembang stigma bahwa ekonomi 
islam tidak ada bedanya dengan konvensional. Eksplorasi dan implementasi terhadap akad 
mudhrabah musyarakah murni merupakan salah satu langkah untuk memperkecil dominasi 
pembiayaan murabahah yang memberikan keuntungan tetap. Implementasi tersebut diantaranya 
dengan membentuk perusahaan join ventura syariah yang membantu aplikasi akad bagi hasil yang 
lebih efisien.  
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Abstract: The objective of this research is to improve the quality of prospective teachers who graduate from 
Accounting Education in Indonesia, particularly by developing various character values and transferrable 
soft-skills through learning process. The population of the research includes the lecturers and students of 
Accounting Education, Faculty of Education, Sebelas Maret University. The data are collected by conducting 
FGD, using questionnaire, observation, in-depth interview, and documentation and are analyzed by using 
descriptive qualitative analysis. The developed model to optimize the students’ character values and 
transferrable-soft skills was done by (1) formulating the learning outcome of Accounting Education program; 
(2) analyzing the competencies (character values and transferable soft-skills) that the students must possess 
following the learning (3) determining the courses and observing the character values and transferable soft-
skills to be delivered in the lectures; (4) determining the learning strategies to internalize the character values 
and transferable soft-skills; and (5) preparing the learning instruments for each course.  
 
Keywords: character values, transferable soft-skills, accounting learning 

 
 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari daya saing lulusan dalam memenangkan 
kompetisi di pasar tenaga kerja. Sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing bangsa, SDM 
merupakan sumber daya utama dari keunggulan kompetitif baik pada bidang pendidikan maupun 
bisnis (Mujiati, 2013; Karami, Farhad & Cusworth, 2004) dan merupakan faktor kunci dalam 
reformasi ekonomi (Mangundayao, Briones, & Mefragata, 2003). Hal ini telah ditangkap 
pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 
tahun 2015-2019 yang menekankan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan 
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumbar Daya 
Alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK (Kemendikbud, 
2015). Hal ini juga tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka 
Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yaitu menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan 
kamil/insan paripurna) (Kemendikbud, 2015). 

Pendidikan yang berkualitas sangat membutuhkan guru-guru yang berkualitas yang 
seharusnya dapat diperoleh sebagai hasil proses pendidikan berkualitas di LPTK. LPTK sebagai 
lembaga pencetak tenaga pendidik profesional mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan 
pendidikan untuk calon tenaga kependidikan untuk semua jenjang kependidikan serta keahliannya 
(Juangsih, 2014). Senada dengan Juangsih, Azhar (2009) menyatakan bahwa LPTK yang 
memroduk calon guru jelas tidak terlepas dengan kualitas LPTK dan kualitas calon guru yang 
profesional tersebut. Nuh (2013) juga berpendapat bahwa model penyiapan guru masa depan 
menuntut penguatan LPTK sebagai institusi resmi yang diamanati oleh undang-undang untuk 
menghasilkan pendidik yang berkualitas. Selain perbaikan pada pola seleksi mahasiswa, kurikulum 
pendidikan calon guru harus diperbaharui dengan menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi 
agar LPTK mampu menjadi bagian penting dari solusi terhadap persoalan nasional (Nuh, 2013). 
Oleh karena itu, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyiapkan calon guru pendidikan 
akuntansi yang berkualitas dengan mendesain kurikulum pendidikan akuntansi yang dapat 
memenuhi tuntutan kebutuhan masa kini dan masa depan.  
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‘Kurikulum merupakan cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem 
pendidikan……’ (Dikti, 2012: ii). Disamping itu menurut Ditjen Dikti, kurikulum LPTK yang 
sesuai adalah kurikulum yang menggalakkan pendidikan karakter agar menghasilkan guru 
profesional (Dikti, 2012). Melalui kurikulum dapat diketahui arah semua aktifitas pendidikan 
dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu pengembangan manusia yang memiliki pengetahuan, 
keterampilan, teknologi serta karakter sesuai dengan falsafah hidup bangsa dan penciri institusi 
pendidikan di mana mereka belajar (Susilaningsih, 2014).  

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa profil lulusan Program Studi Pendidikan 
Akuntansi FKIP UNS adalah sebagai calon pendidik (guru) pada program pendidikan formal yaitu 
Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum, dan atau yang sederajat, sebagai calon 
instruktur akuntansi pada program pendidikan non formal. Peneliti muda di bidang pendidikan 
akuntansi dan keuangan. Edupreneur di bidang pendidikan akuntansi dan keuangan serta asisten 
akuntan di bidang pendidikan akuntansi dan keuangan. Kompetensi yang dibutuhkan terdiri dari 
kompetensi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus yang semua itu harus 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk itu, dalam proses pembelajaran Program Studi harus 
mampu mengakomodasinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Salah satunya melalui pengintegrasian nilai karakter dan transferable soft skills dalam 
pembelajaran. 

Oleh karena itu pada penelitian tahun kedua ini, permasalahan yang muncul adalah 
bagaimana desain pengelolaan bidang pendidikan dan pengajaran pada Program Studi bermutu 
berbasis karakter dan transferable – soft skill untuk meningkatkan kualitas calon guru Indonesia. 
Tujuan dari penelitian ini secara umum dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas 
calon guru yang berasal dari lulusan Program Studi Pendidikan Akuntansi di Indonesia, terutama 
yang menyangkut pengembangan berbagai ketrampilan yang relevan (transferable – soft skills) 
dengan semakin meningkatnya keragaman permintaan pasar kerja era globalisasi. Pengintegrasian 
nilai transferable – soft skills ke dalam kurikulum disamping meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu penyelenggaraan 
pendidikan tinggi, terutama yang terkait dengan aspek penjaminan mutu di bidang pendidikan.  

Dalam hal ini, pembelajaran sebagai inti dari aspek pendidikan haruslah berorientasi pada 
lulusan kerja. Dengan memanfaatkan hasil penelitian ini, setiap pelaku pendidikan dapat seoptimal 
mungkin mempertimbangkan beberapa aspek relevan yang dapat dimasukkan ke dalam benchmark 
statements. Dengan memasukkan benchmark statements yang terkait dengan transferable – soft 
skills mahasiswa, setiap pendidikan tinggi diharapkan dapat menyiapkan lulusannya secara 
memadai sehingga memiliki nilai pasar melalui mekanisme penjaminan mutu.  

Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan (LPTK) mempunyai misi ganda yaitu 
misi utama mempersiapkan berbagai jenis dan jenjang program pendidikan tenaga pendidik dan 
misi kedua yaitu melalui berbagai program non tenaga pendidik untuk mempersiapkan tenaga 
profesional di luar profesi kependidikan. Misi ganda ini tentu menuntut tanggung jawab yang besar 
dari pihak pengelola dan pimpinan LPTK agar LPTK yang dipimpin mampu mendidik calon guru 
dengan mutu tinggi dengan kata lain LPTK yang bermutu sangat diperlukan untuk menghasilkan 
calon guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Azhar ( 2009) bahwa LPTK sebagai 
pencetak calon guru tidak terlepas dari kualitas dan calon guru yang profesional. Kualitas guru 
perlu diperhatikan dengan mencermati proses pencetakannya, mulai dari pelayanan oleh tenaga 
administrasi, dosen pengajar, kurikulum, tempat belajar hingga wawasan mahasiswa terhadap 
pendidikan, serta sarana penunjang proses belajar mengajar di LPTK. 

LPTK merupakan salah satu kunci berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia. Nurulpaik 
(dalam Azhar, 2011) berpendapat bahwa calon tenaga kependidikan harus dipersiapkan secara 
profesional dalam satu setting pengkondisian tertentu. Lingkungan pendidikan harus didesain dan 
dipersiapkan sedemikian rupa hingga mampu membentuk karakter yang diharapkan. Dengan 
demikian, LPTK yang bermutu akan selalu mengevaluasi standarisasi LPTK disertai dengan 
upaya, kesadaran, dan komitmen tinggi dari semua pihak untuk menerapkannya dan bertanggung 
jawab atas berbagai implikasinya.  
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Slamet (dalam Azhar (2011:79) mengatakan bahwa ada empat usaha mendasar yang harus 
dilakukan untuk menghasilkan mutu yang baik, yaitu: 
a. Menciptakan situasi win-win solution, bukan kalah-menang diantara pihak yang 

berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholder). Antara pimpinan lembaga dengan 
staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih 
mutu produk /jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. 

b. Mengembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih 
mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya 
mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus terutama sesuai kebutuhan dan harapan 
pengguna. 

c. Menetapkan orientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu 
terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek. 

d. Mengembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. 
Semuanya harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan 
mutu sesuai yang diharapkan. 

Menurut Hidayatullah (2015), karakter merupakan suatu kepribadian khusus yang mampu 
mendorong dan menggerakkan setiap individu dalam melakukan sesuatu terkait dengan kualitas 
mental atau kekuatan atau moral dan akhlak atau budi pekerti. Dengan demikian, pendidik yang 
memiliki karakter adalah pendidik yang memiliki kepribadian yang berkualitas baik mental atau 
moral dan akhlak atau budi pekerti sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik.  

Menurut Hidayatullah (2015), nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan meliputi:       1. 
Komitmen, yang terlihat dari: ketajaman visi, rasa memiliki (sense of belonging), 
bertanggungjawab (sense of responsibility); 2. Kompeten, yang terdiri dari selalu mengembangkan 
diri, ahli dibidangnya, menjiwai profesinya, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 
dan professional; 3. Kerja Keras, yang terdiri dari bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh, bekerja 
melebihi target, produktif; 4. Konsisten (memiliki prinsip, tekun dan rajin, sabar dan ulet, foKus); 
5. Kesederhanaan (bersahaja, tidak mewah, tidak berlebihan, tepat guna); 6. Kedekatan (perhatian, 
learning centered, terjalinnya hubungan emosional yang harmonis); 7. Pelayanan maksimal 
(dipenuhinya standar pelayanan minimal, kepuasan, cepat dan tanggap, pelayanan cepat, proaktif); 
8. Cerdas (responsif, analitis, inovatif, dan solutif serta mewarnai berbagai aktivitas yang 
dilakukan). 

Menurut Diknas, nilai-nilai karakter terdiri dari: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, beberapa institusi pendidikan terutama 
perguruan tinggi, selain mengembangkan nilai-nilai sesuai amanat Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan juga mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi 
institusinya (Susilaningsih, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian Djamaris (2013), terdapat enam belas faktor soft skills 
mahasiswa yang dibutuhkan oleh dunia kerja di Jawa, yaitu: 1) keterampilan kepemimpinan yang 
berjiwa wirausaha, 2) keterampilan komunikasi secara oral, 3) kemampuan komunikasi ide efektif 
dalam tim, 4) kepemimpinan dalam penyelesaian masalah (problem solving), 5) keterampilan 
berpikir dan menyelesaikan masalah dan mengkomunikasikannya, 6) emphatic dan prilaku positif, 
7) komitmen organisasional, 8) keterampilan kepemimpinan dalam tim, 9) keterampilan membuat 
proposal usaha, 10) keterampilan komunikasi non-verbal, 11) keterampilan memberikan pelatihan, 
coach, encourage kepada tim, 12) berjiwa wirausaha dengan etika dan rpilaku positif, 13) 
profesionalisme dalam bekerja, 14) keterampilan memberikan tanggapan dengan baik, 15) 
keterampilan berkomunikasi secara lisan, dan 16) keterampilan kerja dalam tim dan kemampuan 
pendelegasian. Murwaningsih (2009) menyatakan soft skill yang perlu dikembangkan di perguruan 
tinggi terdiri dari intrapersonal skill dan interpersonal skill. Dalam intrapersonal skill, soft skills 
yang harus dikembangkan dibedakan dalam 1. Self awareness yang terdiri dari self confidence, self 
assessment, trait and preference serta emotional awareness; 2. Self skill yang terdiri dari 
improvement, self control, trust, worthiness, time/source management, proactivity, conscience. 
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Senada dengan intrapersonal skills, pada kelompok interpersonal skill, soft skills yang 
dikembangkan mencakup social awarenes yang terdiri dari political awarenes, developing others, 
leveraging diversity, service orientation, empathy and social skill, leadership, influence, 
communication, conflict management, cooperation, team work, dan synergy. 

Hal penting yang harus dipahami adalah jika dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan tidak didasari oleh nilai-nilai yang mengandung kebaikan bagi umat manusia, 
maka ilmu pengetahuan dan keterampilan (hard skills) yang diperoleh selama proses pembelajaran 
tidak akan banyak membawa kebaikan bagi masyarakat luas, apapun suku mereka dan apapun 
agama mereka. Nilai-nilai yang baik itulah yang kemudian disebut sebagai soft skills. Salah satu 
catatan penting yang perlu dikemukakan disini adalah bahwa soft skills yang dikembangkan 
seyogyanya dipilih dari aspek-aspek yang transferable (Siswandari dan Susilaningsih, 2009). 
Beberapa soft-transferable skills yang dapat dikembangkan antara lain: (1) Kemampuan 
berkomunikasi secara efektif didalam tim kerja; (2) Kemampuan bernegosiasi dengan win-win 
solution; (3) Kemampuan menilai manfaat penggunaan IT secara benar; (4) Kemampuan 
bekerjasama di dalam kelompok dengan mematuhi pembagian kerja dan tanggungjawab; (5) 
Kemampuan menghargai orang lain berdasarkan kompetensi yang dimiliki; (6) Kemampuan 
memimpin tim secara adil dan demokratis. Sementara, nilai karakter yang dianggap sangat penting 
untuk dikembangkan (Loogma, 2004) antara lain: (1) Bertanggungjawab; (2) Jujur; (3) Inisiatif; (4) 
Setia; dan (5) Mandiri. Disamping itu, hal lain yang sebaiknya juga dikembangkan adalah: (1) 
Percaya diri (karena Allah akan memberikan kekuatan dan petunjuk); (2) Pemurah (tidak pelit) 
secara material dan non-material misalnya dalam hal membagi pengetahuan dan ketrampilan atau 
menunjukkan nilai-nilai yang menurut pengukuran tertentu dipandang baik; (3) Pekerja keras; (4) 
Peduli terhadap lingkungan kerja dan sosial. 

Demikian pula nilai-nilai unggul yang sebaiknya dikembangkan antara lain: (1) Memiliki 
etos kerja yang unggul, memiliki pandangan bahwa kerja harus dilakukan atas dasar pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang benar, malu jika hasil pekerjaanya kurang baik, dan selalu 
meningkatkan kualitas hasil kerja dari waktu ke waktu; (2) Selalu berusaha untuk ”do the best”; (3) 
Selalu berorientasi pada ”action” dan ”product”, tidak cenderung menghabiskan waktu untuk 
bicara yang tidak karuan; (4) Meyakini bahwa pekerjaan apapun harus dipertanggungjawabkan 
tidak hanya kepada atasan di dunia namun terutama harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, 
Tuhan Yang Maha Esa setelah yang bersangukutan meninggal dunia; (5) Tidak mengambil hak 
orang lain; Selalu berupaya untuk bersikap adil bahkan terhadap ”musuh” dengan semangat untuk 
kebaikan penyelenggaraan institusi. 

METODE 
Secara utuh metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pengembangan (development research). Prosedur penelitian ini mengacu pada prosedur yang 
dikembangkan oleh Gall et al. (2003), yaitu: Information Collecting and Planning, Develop 
Preliminary Form of Product, Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main Field 
Testing, dan Final Product Revision Dissemination. 

Jangka waktu keseluruhan penelitian ini adalah empat tahun, yaitu dimulai dari tahun 2015 
dan berakhir tahun 2019. Untuk tahun kedua ini, penelitian dilakukan sejak Januari- Nopember 
2016. Objek penelitian ini pendidikan dan pengajaran bermutu berbasis karakter, soft-transferable 
skills di Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Subjek penelitian adalah dosen dan 
mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi. Pengumpulan data dilakukan melalui : FGD, angket, 
observasi, wawancara, dokumentasi, untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk dapat mengembangkan LPTK Bermutu berbasis karakter dan transferable soft skills, model 
yang dikembangkan dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Merumuskan Learning Outcomes 
Perumusan learning outcomes dilakukan melalui melalui focus group discussion yang 

melibatkan para pakar dalam rangka menyediakan SDM berkualitas, yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. Capaian pembelajaran (learning outcomes) adalah suatu ungkapan tujuan 
pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, 
dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Dalam hal ini, mahasiswa pendidikan akuntansi setelah 
menyelesaikan suatu periode belajar melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, 
kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.  

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, pasal 3 
(ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)), dan pasal 4 (ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)) lulusan 
Program Sarjana diarahkan memiliki kualifikasi sebagai berikut: 
a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga 

mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah 
yang ada di dalam kawasan keahliannya; 

b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan 
bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap 
dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; 

c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya 
maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat; 

d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang 
merupakan keahliannya. 
Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswandari dkk (2015), learning outcome dari 

Prodi Pendidikan Akuntansi meliputi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan 
khusus di samping nilai karakter dan transferable soft skills yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 
Dalam penelitian ini, nilai karakter dan transferable-softskills yang akan dikembangkan dapat 
dilihat pada tabel 1 berikut ini. 
Tabel 1. Nilai Karakter danTransferable soft skills yang Dikembangkan 

KARAKTER  
 

1. Percaya diri 
2. Disiplin 
3. Jujur 
4. Taat azas 
5. Tanggung jawab 
6. Konsisten 
7. Gigih dan bekerja keras 
8. Berpikir logis dan terukur 
9. Ramah dan menyenangkan 
10. Peduli 
11. Kreatif dan inovatif 
12. Berpikiran luas/terbuka 
13. Menghargai proses 
14. Rendah hati 
15. Pandai mengelola waktu 
16. Adil 

TRANSFER-
ABLE SOFT 
SKILLS 

1. Kemampuan berkomunikasi secara efektif didalam tim kerja  
2. Kemampuan bernegosiasi dengan win-win solution 
3. Kemampuan menilai manfaat penggunaan IT secara benar  
4. Kemampuan bekerjasama di dalam kelompok dengan mematuhi pembagian kerja  
5. Kemampuan menghargai oranglain berdasarkan kompetensi yang dimiliki  
6. Kemampuan memimpin kelompok kerja secara adil dan demokratis.  
7. Kemampuan mengembangkan pola kerja baru yang dipandang lebih efektif dan efisien 
8. Kemampuan menyampaikan pendapat/argumentasi di dalam kelompok kerja 
9. Kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan kerja yang baru 
10. Kemampuan menjadi perantara untuk menyelesaikan perselisihan di dalam kelompok kerja 
11. Kemampuan memikul tanggungjawab untuk tugas yang dibebankan oleh kelompok kerja 

 
 



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 364 

 

Mengembangkan dan Memilih Mata Kuliah yang Relevan 
LPTK bermutu akan menyusun strategi dalam upayanya menyiapkan SDM yang berkualitas 

dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Strategi yang dilakukan adalah menyisipkan aspek 
karakter dan transferable soft skills pada semua mata kuliah, yang tentunya disesuaikan dengan 
sifat dan citi dari tiap-tiap mata kuliah.  
Mengkaji Aspek Karakter dan Transferable Soft Skills yang Akan Dikembangkan untuk 
Masing-Masing Mata Kuliah Relevan 

Berdasarkan kajian nilai karakter dan transferable soft skills yang akan dikembangkan, 
langkah selanjutnya adalah pengintegrasian nilai karakter dan transferable soft skills pada 
pembelajaran terutama oleh dosen pengampu mata kuliah. Hal ini dilakukan melalui FGD antara 
dosen pengampu mata kuliah serumpun sehingga diperoleh kesepakatan aspek karakter dan 
transferable soft skills yang akan dikembangkan untuk masing-masing mata kuliah relevan. 
Sebagai contoh, mata kuliah teknologi pendidikan menyepakati nilai karakter yang akan 
dikembangkan adalah kreatif dan inovatif, percaya diri, ramah dan menyenangkan. Sedangkan 
transferable soft skills meliputi berkomunikasi secara efektif, menilai manfaat penggunaan IT 
secara benar, bekerjasama dalam kelompok kerja, menghargai orang lain berdasarkan kompetensi 
yang dimiliki, memimpin kelompok kerja secara adil dan demokratis, menyampaikan pendapat/ 
argumentasi di dalam kelompok kerja, serta memikul tanggung jawab untuk tugas dalam kelompok 
kerja. 
Menentukan Strategi Pengembangan Karakter dan Transferable soft skills Selama PBM 

Nilai karakter dan transferable soft skills yang siap diintegrasikan pada pembelajaran akan 
memberikan ruang berekspresi bagi dosen pengampu mata kuliah dalam merancang strategi 
pembelajarannya. Dengan demikian, nilai karakter dan transferable soft skills dapat terintegrasi 
secara efektif. Berdasar hasil workshop antara dosen dan mahasiswa, strategi pengembangan 
karakter dan transferable soft skills selama PBM banyak ditekankan pada pembelajaran yang 
sifatnya student centered learning.  
Mengembangkan Perangkat Pembelajaran yang Sudah Memasukkan Unsur Karakter dan 
Transferable Soft Skills 

Tahapan berikutnya yang dapat dilakukan adalah merancang strategi pembelajaran yang 
diintegrasikan dengan nilai karakter dan transferable soft skills ke dalam perangkat pembelajaran. 
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana Pembelajaran Semester dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang memasukkan unsur karakter dan transferable soft skills. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mempersiapkan lulusan 
yang berkualitas, Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS dapat melakukan beberapa 
langkah berikut ini : 
1. Merumuskan learning outcomes 
2. Mengembangkan dan memilih mata kuliah yang relevan 
3. Mengkaji aspek karakter dan transferable soft skills yang akan dikembangkan untuk masing-

masing mata kuliah relevan 
4. Menentukan strategi pengembangan karakter dan transferable soft skills selama PBM 
5. Mengembangkan perangkat pembelajaran yang sudah memasukkan unsur karakter dan 

transferable soft skills. 
Saran 
1. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, perbaikan pada saat rekruitment calon 

mahasiswa perlu dilakukan. Dengan kata lain, calon mahasiswa harus diseleksi secara ketat 
agar menghasilkan sarjana yang berkualitas, 

2. Selalu dilakukan pembenahan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar, diikuti dengan 
pelaksanaan kurikulum dengan sungguh-sungguh dari para pihak yang terkait.  

3. Kualitas dosen, atmosfer akademik, sarana, dan budaya akademik selalu dibangun untuk 
melahirkan sarjana pendidikan yang handal secara intelektual dan memiliki karakter serta 
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transferable soft skills yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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Abstract: Implementation of CSR program is one form of implementation of the concept of good 
corporate governance. It is intended that the behavior of businesses have directives that can be 
referenced by organizing all the interests of stakeholders that can be filled proportionally, 
preventing significant errors in the corporate strategy and ensures errors that occur can be corrected 
immediately. Basically, corporate social responsibility is expected to go back into the culture for 
the Indonesian nation in particular, and the world community in unity to overcome the problem of 
economic, social and environmental. The population used as the sample is 10 Bappeda cities in 
East Java. Sampling using purposive sampling. The data used are primary data derived from 
interviews and observations. The results of the field studies showed that the average city does not 
have regulations on CSR in its implementation, is also no institutional model so that the CSR 
Forum on the results of the study data showed that a large part of the city agencies do not have a 
CSR forum.  
 
Keyword : Corporate Social Responsibility ( CSR ), CSR Forum 
 
 
Tanggung jawab sosial perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengertiannya 
dibagi dua, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, 
berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic 
activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi 
juga menyangkut akuntabilitas (accountability) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta 
dunia internasional. 

 Pengertian CSR dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL 
adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR diatur pula dalam penjelasannya 
pasal 15 huruf b UUPM 2007, TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan 
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.  

Kemitraan pembangunan dengan Dunia Usaha melalui pelaksanaan Tanggunjawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 
pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi 
berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaanya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 bahwa Pemerintah 
berperan memberikan Fasilitasi untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program 
tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi; 
dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial 
perusahaan untuk menuju Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan Mandiri dan 
Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan Perusahaan.  
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Kemajuan Jawa Timur merupakan tanggungjawab bersama yang harus ditanggung oleh tiga 
pilar utama pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat masing-masing mempunyai 
peran dan fungsi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi, serta monitoring penyiapan rumusan 
kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah terkait dengan 
kemitraan dengan Dunia Usaha diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan melalui 
Kemitraan dengan Perusahaan yang melaksanakan CSR/PKBL di Jawa Timur. 

Untuk mengoptimalisasikan sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan- perusahaan yang 
ada di Jawa Timur maka satu hal yang dilakukan adalah membentuk sebuah wadah mediasi yang 
disebut dengan CSR Forum. Tahun 2009 dilakukan roadshow ke perusahaan-perusahaan yang ada 
di Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan Kantor/Lembaga dengan tujuan menyamakan persepsi tentang 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR). Selanjutnya pada tahun 2010 terdapat MoU 
mengenai perencanaan program kegiatan CSR/TSP dengan 14 perusahaan (BUMN, BUMD dan 
BUMS). 

Tujuan penelitian ini untuk (1) melakukan identifikasi profil Forum CSR / PKBL di masing-
masing kota / kabupaten di  Jawa Timur; (2) melakukan identifikasi kendala dan permasalahan 
pelaksanaan program yang di lakukan oleh Forum CSR / PKBL di Jawa Timur; (3) melakukan 
identifikasi ragam pelaksanaan program dan kegiatan CSR/PKBL yang dilakukan Forum CSR 
melalui pola kemitraan dan hibah kepada masyarakat di provinsi Jawa Timur;  

CSR merupakan konsep yang terus berkembang, dan belum memiliki sebuah definisi 
standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang 
terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan 
dengan frasa lain, seperti corporate responsibility, corporate sustainability, corporate 
accountability, corporate citizenship dan corporate stewardship. Lebih lanjut Boone dan Kurtz 
(2007) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial secara umum adalah dukungan manajemen 
terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan 
masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan Tamam Achda 
mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak 
operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. CSR dapat 
dipahami pula dalam Permenneg BUMN No. PER- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang 
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 2 yang 
menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya. Aturan 
tersebut diperbaharui pula dengan Permenneg BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10 
September 2013. 

Corporate Social Responbility adalah elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha 
suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Definisi secara luas 
yang ditulis sebuah organisasi dunia World Bisnis Council for sustainable Development (WBCD) 
menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk 
bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat 
ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya serta seluruh 
keluarga. Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan 
mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka 
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan 
kemitraan. 

Corporate Social Responsibility adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan 
Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 
(1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan “Perseroan yang menjalanjan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang ini, industry atau korporasi-korporasi wajib untuk 
melaksanakannya, namun kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. 
Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan 
kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan 
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kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya 
memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, 
dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan 
berkelanjutan. 

Di Indonesia, istilah CSR populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan 
sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial 
perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep 
CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial 
dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003 
Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep 
CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. 

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan 
terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Pendekatan 
CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-
hoc, partial, dan tidaklembaga. CSR tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat 
baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori ”perusahaan 
impresif”, yang lebih mementingkan ”tebar pesona” (promosi) ketimbang ”tebar karya” 
(pemberdayaan) (Suharto, 2008a). 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa CSR merupakan tabungan masa 
depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan sekedar 
keuntungan ekonomi, tetapi lebih dari itu yaitu keuntungan secara sosial dan lingkungan alam bagi 
keberlanjutan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan program CSR mungkin 
dapat mencontoh perusahaan lain yang telah lebih dulu melakukan program CSR dan menikmati 
manfaat yang ditimbulkan. Misalnya PT Unilever Indonesia telah melakukan program CSR 
melalui pendampingan petani kedelai. PT Unilever telah berhasil membina petani yang menggarap 
lebih dari 600 hektar kedelai hitam hingga mengkontribusikan sekitar 30 persen kebutuhan 
produksi Kecap Bango. Program semacam ini tentu saja bermanfaat bagi petani dan perusahaan. 
Bagi petani misalnya program ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga 
menjamin kelancaran distribusi, sedangkan bagi perusahaan dapat menjamin kelancaran pasokan 
bahan baku untuk produk-produk yang menggunakan bahan dasar kedelai. 

Manfaat-manfaat tersebut hendaknya dapat juga dirasakan oleh perusahaan lain yang telah 
melakukan program CSR. Melihat contoh diatas, dapat memberikan gambaran pada kita bahwa 
implementasi program CSR bukan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi tapi juga dapat 
menghindari terjadinya konflik dan menjaga keberlanjutan usaha secara konsisten. Dilihat dari 
perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menujuk pada kontribusi perusahaan terhadap 
konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development), yakni pembangunan yang sesuai 
dengan kebutuhan generasi saat. ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus 
menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai 
sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun 
tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan 
(stakeholder). 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  karena kegiatan penelitian 
Analisis Model Kelembagaan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur  akan lebih 
mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi 
dan perilaku tertentu serta faktor-faktor eksternal lainnya yang mendorong terbentuknya lembaga 
forum yang kredibel, efektif dan sinergy antara pemerintah daerah perusahaan-perusahaan yang 
mengeluarkan CSR. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode  observasi, 
wawancara dan dokumentasi dengan mencatat data dari laporan, catatan dan arsip dari beberapa 
sumber seperti internet, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Identifikasi Profil Forum CSR  Per Kabupaten/Kota  
 Dalam kajian ini telah dilakukan uji lapang terhadap 10 kabupaten/kota di Jawa Timur 
yang dipilih secara acak. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah 
melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa 
Perda/Perbup tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat 
kabupaten/kota.  
Tabel 1.  Keberadaan Forum CSR Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

No Bappeda Lap. Kegiatan Perda Perbup Forum 
1	   	  Kab.	  Probolinggo	   V	   V	   X	   V	  
2	   	  Kab.	  Lumajang	   V	   X	   X	   X	  

3	   	  Kab.	  Lamongan	   V	   V	   X	   X	  
4	   	  Kab.	  Tuban	   V	   V	   V	   V	  
5	   	  Kab.	  Blitar	   V	   V	   V	   V	  
6	   	  Kab.	  Tulungagung	   V	   V	   V	   V	  
7	   	  Kab.	  Banyuwangi	   V	   V	   V	   V	  
8	   	  Kab.	  Gresik	   V	   V	   V	   V	  
9	   	  Kab.	  Sidoarjo	   V	   V	   V	   V	  

10	   	  Kota	  Mojokerto	   V	   V	   X	   V	  

Sumber: Kajian turun lapang 
Secara rinci gambaran masing-masing Forum CSR ditiap Kabupaten/ Kota yang di kaji adalah 
sebagai berikut: 
Forum CSR Kabupaten Probolinggo 

Kabupaten Probolinggo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar bagi 
perusahaan dalam menjaga hubungan sosial  dan keseimbangan lingkungan dengan optimal. 
Sebelum Perda disahkan, telah didirikan FKTSP (Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial 
Kabupaten Probolinggo) pada tanggal 17 Juli 2012 oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara 
CSR dengan fasilitasi Bappeda Kabupaten Probolinggo, dengan pengesahan legaitas forum melalui 
Akta No.27 yang dibuat oleh Notaris Achmas Fauzi, SH yang berkedudukan di Kraksaan 
Kabupaten Probolinggo. 

Fungsi pembentukan FKTSP ini adalah sebagai tempat bagi perusahaan penyelenggara CSR 
untuk saling berinteraksi (saling berkomunikasi, berdiskusi, bersosialisasi) dan mengintegrasikan 
kepentingan dalam menyelenggarakan program CSR agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat 
manfaat. Serta sebagai mitra pemerintah daerah dalam merumuskan rencana kebijakan maupun 
pelaksanaan terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial. FKTSP Kabupaten Probolinggo ini 
dibentuk berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas kebersamaan. Dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip kelembagaan, kemandirian, 
pemberdayaan, dan kemitraan. 

Pada tahun 2015 tercatat 14 perusahaan yang sudah aktif dalam forum. Khususnya untuk 
perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam). Karena 
perusahaan-perusahaan tersebut sudah diwajibkan melakukan pelaksanaan dan pelaporan CSR 
sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014. Jika perusahaan tidak melakukan CSR maka akan 
dikenakan sanksi administratif.  

Forum CSR di Kabupaten Lumajang 
Di Kabupaten Lumajang belum terbentuk forum CSR. Meskipun ada perusahaan yang 

menerapkan CSR namun forum masih belum terbentuk. Beberapa perusahaan di Kabupaten 
Lumajang menerapkan CSR secara tersendiri tanpa ada laporan ke Pemda.  Pemda juga tidak bisa 
memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR karena belum ada Perda terkait pelaksanaan CSR. 
Seperti yang dikemukakan Bapak Arif  
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“belum ada forum CSR yang terbentuk di Kabupaten Lumajang. Tapi kami berupaya agar 
tahun depan forum sudah terbentuk dan perusahaan-perusahaan bisa bergabung aktif dalam 
forum.” 

Adapun kendala forum CSR di Kabupaten Lumajang adalah tidak maksimalnya koordinasi 
dan sinkronisasi antara program yang dicanangkan oleh Pemkab. Lumajang dengan program CSR 
yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta belum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Lumajang 
disebabkan beberapa kendala, yaitu: 

1) Belum terbentuk forum 
Menurut Bapak Arif “di kabupaten lumajang belum terdapat forum CSR. Tahun depan 
Pemda berupaya untuk membentuk forum CSR dengan perusahaan. 

2) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara BAPPEDA dengan perusahaan 
BAPPEDA dan perusahaan berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan pembangunan di 
daerah Lumajang. Perusahaan menganggap bahwa CSR adalah beban (Expense), padahal 
jika CSR akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan dimata masyarakat ataupun investor dan 
stakeholder lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Arif (Sekertaris Bappeda 
Lumajang) dalam wawancara  
“kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR masih rendah, hanya beberapa 
perusahaan BUMN seperti BRI dan Bank Jatim. Hal ini karena mereka masih menganggap  
CSR adalah beban. Sebagian dari perusahaan juga lebih suka menyalurkan program CSR 
sendiri”. 

3) Jumlah perusahaan / sektor usaha yang sedikit 
Sektor usaha di kabupaten Lumajang masih didominasi oleh perusahaan dengan skala kecil–
menengah. Hal ini dijelaskan oleh bapak Arif selaku Sekretaris Bappeda Lumajang  
“Hanya terdapat sedikit perusahaan di kabupaten Lumajang. Perusahaan-perusahaan 
tersebut tidak memiliki sinkronisasi dengan Pemda.Pemda tidak bisa memaksa perusahaan 
untuk melakukan CSR. Perusahaan melakukan CSR secara mandiri” 

 
Forum CSR di Kabupaten Lamongan 

Berdasarkan Perda CSR yang telah dikeluarkan oleh Bupati Lamongan tersebut, pada tahun 
2014, Pemkab Lamongan melalui Bappeda Lamongan mulai menginisiasi pembentukan Forum 
CSR dengan megundang perusahan-perusahaan yang berada di wilayah kabupaten Lamongan. 
Seperti dijelaskan oleh Bapak Edwin selaku sekretaris Bappeda dalam wawancara yang dilakukan 
pada hari kamis 11 Februari 2016 : 

“kami pihak Bappeda sudah beberapa kali mengundang perusahaan-perusahaan untuk 
melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan forum CSR di kabupaten lamongan, 
tapi setiap kali di undang, yang hadir hanya sedikit. Dari 30 perusahaan yang kami 
undang hanya 5 yang hadir. Hal ini yang menyulitkan koordinasi pembentukan forum 
csr tersebut”. 

Dari 119 perusahaan yang berada di Kabupaten Lamongan, tercatat hanya 3 perusahaan yang 
secara rutin mengeluarkan CSR dan memberikan laporan kepada Bappeda Kab.Lamongan, yaitu 
BRI, Bank Jatim, dan Wisata Bahari Lamongan (WBL). Hal ini yang diungkapkan oleh bapak 
Galih Yanuar selaku Kasubdit Ekonomi Bappeda Lamongan. 

“Sampai tahun 2015 Bappeda Lamongan mengalokasikan anggaran Rp. 50.000.000 
untuk program tindak lanjut CSR di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi di tahun 2016 
ini, kami sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tindaklanjut pelaksanaan 
CSR, karena keterbatasan anggaran yang kami miliki dan banyaknya program yang 
kami miliki” 

Kendala pembentukan forum CSR di Kabupaten Lamongan adalah tidak maksimalnya koordinasi 
dan sinkronisasi antara program yang dicanangkan oleh Pemkab. Lamongan dengan program CSR 
yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta belum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten 
Lamongan disebabkan beberapa kendala, yaitu: 

1) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara BAPPEDA dengan Sektor Usaha. 
2) Kesadaran perusahan untuk melakukan CSR masih rendah. 
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Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Galih Yanuar (Kasubdit Ekonomi Bappeda 
Lamongan) dalam wawancara  
“kesadaran perusahaan-perusahaan di lamongan untuk melakukan CSR masih rendah, ini 
karena mereka masih menganggap  CSR bukanlah suatu kewajiban, tapi lebih ke beban. 
Sebagian dari perusahaan juga lebih suka menyalurkan program CSR sendiri”. 

3) Jumlah perusahaan / sektor usaha yang sedikit 
Hal ini dijelaskan oleh bapak Edwin selaku Sekretaris Bappeda Lamongan  
“jumlah CSR dari perusahaan di kabupaten lamongan masih kecil, ini bisa kami maklumi 
karena sector usaha di lamongan tidak seperti di kabupaten/kota lain seperti tuban dan 
gresik. Di lamongan masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan skala kecil, 
sehingga kami selaku pihak pemda tidak bisa memaksa mereka untuk mengeluarkan CSR” 

 
4) Keterbatasan Anggaran Pemkab. Lamongan 

Hal ini yang diungkapkan oleh bapak Galih Yanuar selaku kasubdit ekonomi bappeda 
lamongan  
“sampai tahun 2015 bappeda lamongan mengalokasikan anggaran Rp. 50.000.000 untuk 
program tindak lanjut CSR di kabupaten lamongan. Akan tetapi di tahun 2016 ini, kami 
sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tindaklanjut pelaksanaan CSR, karena 
keterbatasan anggaran yang kami miliki dan banyaknya program yang kami miliki” 

5) Terlalu Banyak Forum Sejenis 
Ini tersirat dalam pernyataan dari Bapak Galih dalam petikan wawancara berikut 
“di kabupaten lamongan ini banyak terdapat forum-forum yang mewadahi berbagai 
aspirasi masyarakat, seperti forum kabupaten sehat, forum kesenian, dll. Hal ini yang 
membuat kami selaku bappeda lamongan tidak bisa terlalu focus pada salah satu forum saja 
seperti forum CSR ini, karena minimnya tenaga yang kami miliki dan banyaknya forum-
forum yang harus kami koordinasi dan monitor” 
 

Forum CSR Kabupaten Tuban 
Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan adalah membentuk 

forum tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Payung hukum atas pembentukan forum tersebut 
adalah Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang ditindaklanjuti 
oleh Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati (Perbup) Tuban nomor 
188.45/172/KPTS/414.012/2011 tentang forum komunikasi program corporate social 
responsibility (CSR) di Kabupaten Tuban.  

Pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Tuban menerbitkan Perda Kabupaten 
Tuban No. 3 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan Daerah ini 
dimaksudkan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan program TSP di 
daerah serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah 
dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif 
berkelanjutan. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Perda no. 3 
tahun 2015 menurut Bapak Imron Achmadi selaku kepala bidang Ekonomi Bappeda Tuban adalah 
dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berada di Tuban dalam musyawarah 
perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2015. Meskipun demikian, jumlah peserta 
delegasi dari perusahaan yang hadir relatif sedikit dibandingkan jumlah total perusahaan yang ada 
di Tuban. Beliau menegaskan bahwa terdapat dua kali pertemuan selama tahun 2015 untuk 
membahas upaya mensinergikan program-program daerah dengan program tanggung jawab sosial 
perusahaan di kabupaten Tuban. 

Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Dharmadin Noor selaku Staf Bidang 
Ekonomi Bappeda Tuban, 

 “untuk kabupaten tuban sendiri, meskipun forum CSR beserta struktur 
kepengurusannya telah terbentuk sejak tahun 2011, kami merasa forum ini masih 
belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah dana CSR yang disalukan dari tahun ke 
tahun tidak ada peningkatan yang signifikan. Untuk itu kami berusaha merangkul 
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semua perusahaan dan instansi terkait, dengan cara mengikutsertakan/memasukkan 
mereka dalam struktur kepengurusan forum CSR periode 2016-2021”. 

 
Untuk membantu administrasi dan pelaporan dana CSR Bappeda mempekerjakan dua karyawan 
kontrak. Kedua karyawan ini bertugas untuk merekap dan mensinkronisasikan pelaporan CSR oleh 
Bappeda dan perusahaan melalui website CSR Tuban yaitu www.csr.tubankab.go.id. Meskipun 
demikian kedua karyawan ini hanya berfokus pada administrasi saja, tidak pada program CSR. 
Oleh karena itu, menurut Bapak Suwanto (Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tuban) diperlukan 
alokasi dana tambahan untuk mempekerjakan setidaknya 2 tenaga kontrak agar fokus mengurusi 
masalah CSR.  

Website tersebut memuat informasi-informasi tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan-
perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Website tersebut juga memfasilitasi untuk pelaporan 
pelaksanaan CSR secara online, sehingga masing-masing perusahaan di Kabupaten Tuban yang 
telah melaksanakan kegiatan CSR, dapat melaporkannya secara realtime melalui website tersebut. 
 
Forum CSR Kabupaten Blitar 
Forum CSR Kabupaten Blitar memiliki visi : Menjadi Pilar Penting Pembangunan Manusia Dan 
Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar 2020. Adapun misinya adalah sebagai berikut : 

1. Menjalin kemitraan dan sinergi yang harmonis bersama stakeholders dalam upaya  
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan 
3. Perbaikan kualitas lingkungan hidup 
4. Perbaikan perikehidupan rakyat Kabupaten Blitar dalam arti luas 

Tujuan Forum CSR Kabupaten Blitar 
1. Menginventarisir rencana program/kegiatan CSR dalam wilayah Kabupaten Blitar 
2. Menjalin sinergi dan integrasi program/kegiatan CSR dengan perencanaan pembangunan 

daerah 
3. Merumuskan mekanisme dan prosedur penyaluran kegiatan CSR dalam wilayah Kabupaten 

Blitar 
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan tentang 

pelaksanaan CSR di Kabupaten Blitar 
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan CSR di Kabupaten Blitar 

Pada tahun 2013 Bappeda Kabupaten Blitar mengadakan rapat pertama untuk forum CSR dengan 
tujuan menetapkan daftar program perencanaan usulan kegiatan yang bisa ditawarkan ke 
perusahaan CSR.Selain menetapkan daftar program tersebut, dalam rapat pertama juga disusun 
struktur kepengurusan forum CSR Kabupaten Blitar. Bapak Roni A. Satriawan juga menegaskan  

“ Pada saat rapat pertama tahun 2013, kami juga menyusun peta tematik, supaya 
perusahaan lebih mudah kami arahkan merealisasikan CSR ke wilayah-wilayah yang 
sudah kami petakan” 

Pada tahun 2014, di Kabupaten Blitar telah dilakukan CSR Award Pertama. CSR Award ini 
bertujuan untuk memotivasi perusahaan-perusahaan sebagai anggota forum CSR agar lebih 
maksimal merealisasikan CSR mereka.Penghargaan CSR Award ini diberikan langsung oleh 
Bupati Kabupaten Blitar. Bapak Roni menambahkan informasi “Pada saat itu kami sejujurnya 
masih bingung dalam indikator dalam pemilihan pemenang CSR Award, jadi kami masih harus 
lebih belajar lagi”.  
Beliau juga berkata bahwa komunikasi yang dibangun oleh Bappeda dan perusahaan masih kurang, 
jadi masih perlu door to door. Perbup dalam CSR di Kabupaten Blitar masih baru saja turun di 
Bulan November 2015.Untuk tahun 2016, direncanakan bahwa usulan CSR akan disinergikan 
dengan Musrenbang agar lebih tepat sasaran, karena di Kabupaten Blitar ada titik-titik daerah yang 
masih perlu dilakukan pembangunan yang layak. 

 
Forum CSR Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di Bappeda Kabupaten Tulungangung, Kabupaten 
Tulungangung sudah terbentuk Forum CSR. Payung hukum atas pembentukan forum tersebut 
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adalah Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang ditindaklanjuti 
oleh kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati (perbup) Tulungagung nomor 
188.45/168/013/2015 tentang Forum Perusahaan Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di 
Kabupaten Tulungagung. 

Bapak Sutrisno menegaskan 
 “Sudah ada Forum CSR yang dibentuk tahun 2015 lalu, anggotanya ya perusahaan-
perusahaan disini, juga abru ada pertemuan kapan hari itu, kami menyodorkan 
beberapa program pemerintah, dan nanti mereka yang akan memilih program mana 
yang mereka ambil untuk ber CSR” 

Bapak Bambang Ermawan menginfokan bahwa rencana Kabupaten Tulungagung untuk lebih 
menguatkan Forum CSR adalah untuk memberikan CSR Award agar para perusahaan-perusahaan 
lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi melalui CSR untuk Kabupaten Tulungagung. 
 
Forum CSR Kabupaten Banyuwangi 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (TSP) menyebutkan bahwa forum pelaksana TSP adalah organisasi komunikasi 
yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa 
melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi 
penyelenggaraan TSP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSP perusahaan 
penyelenggara TSP. Peraturan ini dibuat guna memberi kepastian dan perlindungan hukum atas 
pelaksanaan program TSP perusahaan, serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan 
pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri agar Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi 
standar internasional dalam pengelolaan program TSP. 

Kesadaran ini, diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Bupati 
Nomor 43 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Poin penting dari petunjuk 
pelaksanaan tersebut adalah adanya pasal yang menyebutkan tentang kewajiban pemerintah daerah 
dan pelaku usaha, serta adanya sangsi dan penghargaan bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaan 
program TSP.  

 
Forum CSR Kabupaten Gresik 

Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan TanggungJawab Sosial Perusahaan di 
Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati Nomor : 
050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial 
Perusahaan di Kabupaten Gresik. 

Pada Tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan daerah 
Kabupaten Gresik Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan 
program TSP  di daerah serta memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku 
kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun 
keunggulan kompetitif berkelanjutan.  
 
Forum CSR Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kegiatan TJSLP Kabupaten 
Sidoarjo sebagai dasar bagi perusahaan dalam menjaga hubungan sosial  dan keseimbangan 
lingkungan dengan optimal. TJSLP Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dilengkapi dengan Perda 
namun juga didukung dengan adanya Perbup No. 4 Tahun 2014 dan Akta SK Bupati No. 
188/1137/404.1.3.3/2013. 

Forum CSR di kabupaten Sidoarjo sudah terbentuk pada setiap Kecamatan, yaitu Kecamatan 
Sidoarjo, Candi, Buduran, Porong, Kerembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, 
Balongbendo, Tarik, Prambon, Wonoayu, Taman, Sukodono, Gedangan, Waru, dan Sedati. Hal ini 
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sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muzakki selaku Kasi Bidang Ekonomi yang 
menyatakan bahwa  

“Masing-masing Kecamatan di kabupaten Sidoarjo telah terbentuk Forum TJSLP/CSR, 
dimana penasehatnya adalah Bapak Camat dan pengurusnya adalah perusahaan”. 

Namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang 
bekerjasama dengan LPEP Universitas Airlangga (2012) dengan sampel Kecamatan Taman dan 
Kecamatan Waru menemukan bahwa hubungan maupun komunikasi antara perusahaan dan 
masyarakat kurang begitu baik. Program TJSLP/CSR perusahaan di kedua Kecamatan tersebut 
juga menunjukkan kurang efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara program TJSLP/CSR 
yang diberikan perusahaan dengan pemerintah daerah akan dapat menyebabkan tumpang tindih 
pembiayaan program untuk masyarakat, sehingga pembiayaan menjadi tidak efisien.  

Untuk mengajak perusahaan peduli terhadap lingkungan, Bappeda melakukan serangkaian 
kegiatan seperti seminar. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muzakki bahwa 

“Pada tanggal 25 Mei 2015 Bappeda mengadakan Seminar untuk Penguatan 
Sinergisasi program CSR antara perusahaan dengan Bappeda.” 

Hal ini dilakukan agar perusahaan aktif dalam forum, baik dalam hal pelaksanaan CSR mapun 
pelaporan CSR ke Bappeda. Untuk mencapai sinergitas antara program CSR perusahaan dan 
Bappeda dapat dilakukan dengan musrembag dan koordinasi. Bappeda dan perusahaan berbagi 
tugas dalam program CSR. Bappeda bisa memberikan informasi dan berbagai data guna 
penyusunan program CSR. Perusahaan bertugas untuk wajib membuat program dan kegiatan CSR. 
Meskipun dilakukan serangkaian kegiatan seperti seminar oleh Bappeda, namun perusahaan yang 
hadir masih minim. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muzakki bahwa  

“Perusahaan yang hadir dalam seminar penguatan sinergitas yang kami adakan masih 
sangat minim.” 

Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk menjalankan CSR nya sendiri. 
Perusahaan memberikan CSR juga berdasarkan kebermanfaatan yang bisa didapatnya. Misalnya 
saja perusahaan yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam lebih suka memberikan CSR dalam 
bidang pertanian. Hal ini selain untuk memberikan CSR juga untuk menutup dampak dari kegiatan 
operasi perusahaan.  

Bappeda Sidoarjo memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan 
program TJSLP. Untuk memberikan penghargaan tersebut Bupati membentuk Tim guna 
melaksanakan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan. Bentuk 
penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan 
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo. 

Dengan adanya penghargaan ini diharapkan perusahaan tidak hanya menganggap CSR 
sebagai beban, karena pada dasarnya CSR ini juga memiliki kebermanfaatan bagi perusahaan. Jika 
perusahaan giat melakukan CSR dan melaporkan CSR kepada Bappeda, maka penghargaan yang 
diterima akan membantu perusahaan mendapatkan legitimasi. Namun sampai saat ini banyak 
perusahaan yang mengganggap CSR sebagai beban. Hal ini diluruskan oleh Bapak Muzakki dalam 
wawancara di Bappeda. Beliau menyampaikan bahwa  

“CSR itu sebenarnya bisa dijadikan biaya bukan sekedar program sukarela. Biaya yang 
dibebankan sebagai pengurang pajak maksimal Rp. 500 juta. Meskipun diperaturan 
tidak tercantum demikian karena CSR dilaporkan setelah laba, namun dari pajak 
diperbolehkan dtetapi dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, yaitu bencana alam, 
pendidikan, litbang, olahraga, dan ekosistem.” 

 
Perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo sangat banyak, mengingat bahwa Sidoarjo 

merupakan salah satu segitiga emas untuk industry. Perusahaan diharapkan tidak hanya memiliki 
tujuan laba tetapi juga tujuan social dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep Triple Bottom 
Line. Bapak Muzakki juga menyampaikan hal yang sama bahwa 

“Umumnya perusahaan memiliki tujuan untuk laba. Namun sebenarnya perusahaan itu 
punya 3 tujuan, yaitu laba, social dan lingkungan.” 
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Perusahaan mengharapkan jika mereka tergabung dan bersinergi dengan program Bappeda, mereka 
bisa mendapatkan selembar penghargaan yang juga bermanfaat bagi perusahaan. Bapak Muzakki 
memberikan saran terkait forum CSR perusahaan, beliau menyatakan bahwa 

“Saya sarankan agar di Forum tetap ada orang pemerintahan. Pemerintah bisa bertugas 
untuk memfasilitasi program.” 

Dengan adanya kerjasama antara perusahaan dan Bappeda maka program CSR bisa lebih efektif 
dan efisien. Bappeda yang memiliki semua informasi terkait Kecamatannya bisa memberikan 
grand desain kepada perusahaan. Dengan grand desain perusahaan bisa mengetahui desa mana 
yang cocok untuk diberikan program CSR terkait pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan Bapak Muzakki bahwa diperlukan sesi diskusi untuk sinergitas. 

“Sesi diskusi sangat diperlukan, agar untuk suatu program tertentu dilakukan di 
Kecamatan yang tepat. Misalnya CSR pembuatan taman, bisa dilakuan di Kecamatan 
Taman, dan diberikan nama Taman Astra”. 

Kegiatan CSR yang diharapkan bukan hanya bertujuan untuk elgitimasi perusahaan, tetapi 
kebermanfaatannya juga benar-benar bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat. Jika pelaksanaan 
dan pelaporan CSR memiliki sinergitas dengan Bappeda, dan Bappeda memiliki Tim untuk 
memberikan penghargaan kepada perusahaan yang program CSR nya bagus, maka penghargaan 
yang diberikan sebenarnya sudah membantu perusahaan mendapatkan legitimasi. Struktur 
kepengurusan program TJSLP di Kabupaten Sidoarjo, sudah terbentuk secara resmi pada masing-
masing Kecamatan, seperti dijelaskan oleh Bapak Muzakki bahwa : 

“Pengurus Forum CSR berasal dari perusahaan, dimana ketuanya dari perusahaan, 
sekertaris dari perusahaan serta Anggota Kecamatan. Untuk penasehat tetap Bapak 
Camat. Jadi dari pemerintah hanya dua itu, lainnya dari perusahaan dan masyarakat.” 

 
Forum CSR di Kabupaten Mojokerto 

Payung hukum atas pembentukan forum tersebut adalah Perda No. 7 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto dan Perbup No. 50 Tahun 2013 
tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten 
Mojokerto. 

Dalam Perda No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa forum pelaksana TSP adalah Organisasi 
atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah 
komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP. Dalam proses 
pembentukannya forum CSR menggabungkan beberapa Perusahaan bersama dengan Pemerintah 
Daerah agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien. 

Mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati mengeluarkan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang didalamnya terdapat acuan 
untuk pembentukan forum CSR dan struktur organisasinya. Meskipun di Kabupaten Mojokerto 
sudah terdapat Perda dan Perbup yang mengatur tentang Forum CSR, akan tetapi masih belum 
terbentuk SK Forum CSR karena Masih dalam rencana pembuatan AD/ART dan sekaligus 
pembuatan Akta Pendirian Forum CSR di Kabupaten Mojokerto. 
 
Identifikasi Kendala  Dan Permasalahan Pelasanaan Program Yang Dilakukan Oleh Forum 
CSR/PKBL Di Jawa Timur  

Beberapa kendala yang dihadapi Forum CSR kabupaten/kota di Jawa Timur adalah sebagai 
berikut:  

1) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki standar operasional prosedur atau 
petunjuk pelaksanaan yang jelas baik dalam implementasi maupun dalam sistem pelaporan 
kegiatan CSR; 

2) Kebijakan Pelaksanaan kegiatan CSR dan PKBL belum dilakukan singkronisasi kebijakan 
antara Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten atau Kota di lingkungan Jawa Timur, 
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terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki Perda CSR dan PKBL dan beberapa daerah 
belum memiliki; 

3) Laporan kinerja perusahaan serta dampak aktivitas seluruh perusahaan belum dilaporkan 
secara terbuka, sehingga pola kegiatan CSR dan PKBL bersifat monoton dan sesuai dengan 
permintaan masyarakat sekitar perusahaan; 

4) Kurang optimalnya peran serta perusahaan swasta dalam kegiatan CSR dan PKBL yang 
disebabkan oleh kurang jelasnya insentif bagi perusahaan khususnya perusahaan swasta dari 
Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah. 

5) Belum diaturnya ketentuan Sanksi yang jelas bagi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan 
CSR dan PKBL. 

6) Belum terbentuknya forum CSR dibeberapa Kabupaten maupun kota diwilayah Provinsi 
Jawa Timur. 

 
Selain beberapa kendala tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi perusahaan pada implementasi CSR dan PKBL, antara lain : 
1) Permasalahan ekonomi global yang belum stabil yang menyababkan tingkat pendapatan 

perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR dan PKBL; 
2) Beberapa program usulan untuk kegiatan CSR dan PKBL didasarkan pada kepentingan 

perusahaan dan sebagian kecil saja merupakan usulan dari masyarakat; 
3) Pelaksanaan program CSR di Jawa Timur lebih mengarah kepada kegiatan program 

kemitraan dari pada program bina lingkungan atau program sosial masyarakat padalah yang 
diinginkan masyarakat adalah lebih kepada kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur umum dan perbaikan kualitas lingkungan; 

4) Program CSR dan PKBL belum bisa dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tiap 
tahun oleh beberapa perusahaan, sehingga keberlanjutan pembangunan masih belum jelas 
arah dan tujuannya; 

5) Dalam struktur organisasi perusahaan, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak 
memiliki bidang khusus menangani CSR dan PKBL sehingga sistem pelaporan CSR dan 
PKBL tidak tertata secara rapi; 

6) Dalam implementasi kegiatan CSR dan PKBL terdapat beberapa perusahaan yang belum 
meyusun program pelakasanaan CSR dan PKBL perusahaan dan hal ini disebabkan oleh 
belum mengertinya beberapa perusahaan terkait bidang-bidang yang dilakukan dalam 
pelaksanaan CSR dan PKBL; 

7) Belum semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki Forum CSR; 
8) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perda/Perbup (Perwali), SK FKTPS; 
9) Belum adanya standart baku struktur organisasi Forum CSR; 

10) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki SOP atau petunjuk pelaksanaan yang 
jelas baik dalam implementasi sistem pelaporan kegiatan CSR; 

11) Belum adanya Juklak/Juknis terkait Laporan kegiatan Forum CSR Kabupaten/Kota; 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

1. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan 
CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak 
semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota. 

2. Forum CSR berperan sebagai fasilitator dalam implementasi CSR perusahaan dan 
menselaraskan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Namun masih banyak 
kendala yang ditemui.  . 

3. Kegiatan Forum Komunikasi CSR di kabupaten/kota dibentuk dengan tujuan sebagai sebuah 
semangat kerjasama Pemerintah dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan daerah 
menjadi penting untuk disiapkan berbagai langkah konrit dalam rangka implementasinya.  
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4. Hasil kaji lapang di 10 kabupaten/kota menemukan hasil bahwa tidak semua kabupaten/kota 
telah memiliki Forum CSR. Selain itu keberadaan Forum CSR belum berperan optimal, ada 
beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya Forum CSR kabupaten/kota.  
 

Saran 
1. Pelaksanaan program CSR perlu diatur, diselaraskan, dan disinergikan dalam suatu wadah 

bersama untuk kordinasi, konsultasi, integrasi, dan sinkronisasi mulai dari tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi program, sehingga dapat lebih 
efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai sasaran program.  

2. Mempercepat regulasi CSR (Perda/Perbup/Perwali) disetiap kabupaten/kota Jawa Timur 
sebagai payung hukumpelaksanaan CSR/PKBL 

3. Membentuk / menentukan 3 Forum CSR untuk menjadi ‘pilot projek”  Forum CSR 
berkinerja baik yang bisa menjadi acuan/rujukan bagi forum-forum CSR lainnya di Jawa 
Timur. 

4. Menyusun standart operasional prosedur (SOP) perencanaan kegiatan CSR/PKBL 
kabupaten/kota melalui musrembang  sehingga diperoleh sinergitas antara kegiatan CSR 
perusahaan dengan program pembangunan daerah. 

5. Menyampaikan informasi program CSR kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya 
lebih efektif adalah melalui aliansi strategis dengan berbagai media massa. 

6. Melakukan komunikasi baik dalam bentuk below the line, maupun above the line antara lain, 
sosialiasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Bappeda, perusahaan, 
perbankan, dan penyerahan penghargaan CSR Jatim Award kepada perusahaan yang yang 
telah pelaksanakan CSR . 

7. Menjadikan Forum CSR Jawa Timur menjadi rujukan nasional  
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Abstract: This study aims to provide an empirical evidence that situational factors, encouragement by other 
and other’s use, as antecedents of cognitive absorption in implementing e-learning. Further, this study 
examines whether a cognitive absorption directly influences a behavioral intention. Temporal dissociation, 
focused immersion, heightened enjoyment, control and curiosity are proxies for a cognitive absorption, while 
e-learning is constructed from Theory of Reasoned Action (TRA). A survey was performed to 334 
accounting students in Yogyakarta to test a model modified from previous models. The data obtained are 
analyzed by using a structural equation model (SEM) with smart PLS 2.0. The results of this study are 
consistent with the hypothesis tested that there is a positive and significant association between situational 
factors (encourage by other and other’s use) and cognitive absorption; there is a similar result for cognitive 
absorption and behavioral intention to use e-learning. Further, this study provides a validation in developing 
a cognitive absorption research model by Agarwal and Karahanna (2000), particularly regarding the effect of 
situational factors on cognitive absorption. 
 
Keywords: e-learning, cognitive absorption, other’s use, encouragement by other, intention to use 
 
 
Kemajuan yang sangat pesat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) dapat dilihat dari 
jumlah pemakai teknologi internet yang miningkat. Sejak tahun 1990an, jumlah pengguna internet 
di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Menurut hasil survei yang dilakukan 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Pusat Kajian 
Komputer Universitas Indonesia (Puskakom UI), pada tahun 2014 jumlah pengguna internet di 
Indonesia mencapai 88 juta pengguna. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 
sebesar 71.19 juta pengguna internet. Menurut Hartono (2008), internet atau information super 
highway mempunyai potensi ekonomi kepada individual, organisasi dan negara, dalam bentuk 
produktivitas dan kemampuan untuk berkompetisi pada seluruh bidang di pasar-pasar global. 

Meningkatnya jumlah pengguna internet berdampak juga terhadap perubahan pada berbagai 
kegiatan, tak terkecuali kegiatan-kegiatan pada lingkungan pendidikan tinggi. Saat ini, banyak 
perguruan tinggi memanfaatkan internet untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan akademik, pengembangan 
kurikulum atau melakukan proses belajar mengajar secara online. Salah satu penerapan ICT dalam 
dunia pendidikan adalah diterapkannya pembelajaran yang menggunakan teknologi internet. 
Wagner dkk. (2008) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menggunakan 
internet dapat dilaksanakan sesering mungkin karena dapat menciptakan peluang baru bagi 
perguruan tinggi dalam hal proses belajar mengajar, sedangkan bagi dosen dan mahasiswa yang 
menggunakannya menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Sedangkan menurut Ruiz dkk. 
(2006), penggunaan internet dalam pengajaran dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja dari 
masing-masing pengguna.  

Wentling (2000) menyatakan bahwa pengajaran dengan menggunakan teknologi berbasis 
internet sebagai alat bantu disebut sebagai electronic learning (e-learning) atau online-learning 
atau virtual learning atau distributed learning atau web-based learnimg. E-learning digunakan 
sebagai upaya menghubungkan pelajar dengan sumber belajarnya yang secara fisik terpisah atau 
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bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi secara langsung 
(synchronous) dan secara tidak langsung (asynchronous) (Naidu, 2006). Menurut Hrastinski 
(2008), asynchronous e-learning umumnya difasilitasi oleh media seperti e-mail atau forum 
komunikasi, yang mendukung hubungan antara dosen dengan mahasiswa meskipun tidak saling 
terhubung disaat yang sama. Sedangkan synchronous e-learning umumnya difasilitasi oleh media 
seperti video conference dan chatting, yang dapat mendukung pengguna e-learning dalam 
pengembangan lingkungan belajar karena langsung dapat berkomunikasi di waktu yang 
bersamaan. 

Hartono (2008) menyatakan bahwa saat manusia berinteraksi menggunakan teknologi 
informasi seperti internet, akan menimbulkan masalah keperilakukan (behavioral) berupa perilaku 
menolak. Untuk meminimalkan masalah perilaku, tidak dapat dilakukan secara langsung tetapi 
harus dilakukan lewat anteseden atau penentu-penentu dari perilaku tersebut (Hartono, 2008). 
Untuk memahami penentu-penentu perilaku, penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan 
beberapa teori keperilakuan yang dapat menjelaskan reaksi dari penerimaan teknologi, seperti 
Theory of Reasoned Action/TRA (Fishbein dan Ajzen, 1975), Theory of Planned Behavior/TPB 
(Ajzen, 1988) dan Technology Acceptance Model/TAM (Davis, 1989). Sampai saat ini, teori-teori 
tersebut masih digunakan dalam penelitian di bidang teknologi informasi dan sudah menunjukan 
validitasnya.  

Compeau dan Higgins (1995) menyatakan bahwa model penelitian TRA, TPB atau TAM 
masih membutuhkan variabel-variabel penjelas lainnya bahkan teori-teori baru masih dibutuhkan 
untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena yang berkembang dalam penerimaan teknologi. Oleh 
sebab itu, apa yang dilakukan oleh Agarwal dan Karahanna (2000) yang dalam penelitiannya 
menambahkan konstruk cognitive absorption sebagai anteseden bagi kepercayaan-kepercayaan 
(beliefs) dalam perilaku penggunaan teknologi merupakan wujud dari pengembangan model TAM. 
Penelitian Agarwal dan Karahanna (2000) secara baik telah menjelaskan pengaruh cognitive 
absorption terhadap perilaku menggunakan teknologi. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya 
mengidentifikasi anteseden bagi cognitive absorption berdasarkan faktor individual saja (Zhang 
dkk, 2006; Chandra dkk., 2009; dan Chandra dkk, 2012). Padahal sesuai dengan TRA, TPB dan 
Social Cognitive Theory (Bandura, 1977; 1986, 1991), perilaku individu terjadi karena adanya 
pengaruh dari dalam diri individu sendiri dan pengaruh dari lingkungannya.  

Social Cognitive Theory berbasis pada premis bahwa pengaruh-pengaruh lingkungan 
semacam tekanan-tekanan sosial atau karakteristik-karakteristik situasional, perilaku dan kognitif 
individu dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya (Hartono, 2008). Oleh sebab itu, Chandra 
dkk. (2009) menyatakan bahwa faktor lingkungan atau situasional merupakan variabel penting dan 
membutuhkan perhatian khusus terutama sejak individu berinteraksi dengan teknologi informasi. 
Berdasarkan Social Cognitive Theory dan penelitian-penelitian terdahulu serta melihat adanya 
celah atau gap dalam model penelitian yang dikembangkan oleh Agarwal dan Karahanna (2000) 
terkait dengan anteseden bagi cognitive absorption, penelitian ini berusaha untuk lebih 
memfokuskan pada penjelasan mengenai pengaruh faktor situasional terhadap cognitive absorption 
dalam niat penggunaan teknologi e-learning. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
bukti empiris faktor situasional sebagai anteseden bagi cognitive absorption dan hubungan 
cognitive absorption terhadap niat mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi e-learning. Untuk 
mendukung tercapainya tujuan penelitian, secara spesifik pertanyaan yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah, apakah cognitive absorption merupakan faktor yang signifikan berhubungan 
dengan niat individu menggunakan e-learning? Dan apakah faktor situasional merupakan 
anteseden yang penting bagi cognitive absorption?  

E-Learning 
Sebagai salah satu bentuk dari penerapan information and communication technology (ICT) 

dalam dunia pendidikan, e-learning merupakan bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan 
didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pembelajaran dengan media e-
learning ini telah mengubah tradisi proses pembelajaran yang telah ada. Ketika metode 
pembelajaran dahulu yang hanya menerapkan proses belajar dalam kelas telah berubah menjadi 
proses pembelajaran yang tanpa batas untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Penggunaan 
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teknologi pada bidang pendidikan diharapkan dapat memberikan kemudahan pada dosen dan 
mahasiswa dalam memberikan dan menerima arus informasi, sehingga proses belajar mengajar 
menjadi lebih efektif dan efisien.  

Menurut Clark dan Mayer (2008; dalam Hanum, 2013), E-learning mempunyai ciri-ciri 1) 
memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 2) menggunakan metode instruksional, 
misalnya penyajian contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran; 3) menggunakan 
elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi 
pembelajaran; 4) memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar (synchronous e-
learning) atau di desain untuk pembelajaran mandiri (asynchronous e-learning); 5) membangun 
pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan 
atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Sedangkan filosofi e-learning menurut Cisco 
(2001; dalam Yazdi, 2012) adalah sebagai berikut. Pertama, e-learning merupakan penyampaian 
informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara on-line. Kedua, e-learning menyediakan 
seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional (model belajar 
konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga 
dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Ketiga, e-learning tidak berarti 
menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar 
tersebut melalui pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan. Keempat, kapasitas 
mahasiswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin baik 
keselarasan antar content dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas 
mahasiswa yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan seperti yang telah disampaikan dalam penelitian 
Wentling (2000), beberapa istilah telah digunakan untuk mendeskripsikan metode pengajaran dan 
pembelajaran berbasis teknologi e-learning seperti, online-learning, virtual learning, distributed 
learning, network dan web-based learnimg. Dari berbagai istilah e-learning tersebut, Munir (2009) 
menyatakan bahwa istilah-istilah e-learning tersebut lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk 
membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke 
dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini e-
learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen dengan 
memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa internet dalam mendukung 
kegiatan belajar mengajar tersebut. 

Teori Kognitif Sosial 
 Teori kognitif sosial (social cognitive theory/SCT) merupakan model yang robust serta 

banyak diterima dan secara empiris sudah banyak divalidasi untuk penelitian mengenai perilaku 
individu terhadap penggunaan teknologi. Menurut Bandura (dalam Hartono, 2008), teori kognitif 
sosial merupakan bentuk hubungan timbal balik (saling mempengaruhi) antara kognitif (individu), 
lingkungan dan perilaku. Bandura (1991) menbagi hubungan tersebut ke dalam 3 (tiga) bagian dan 
disebut sebagai hubungan timbal-balik segitiga (triadic reciprocality).  

Bandura (1991) mengatakan bahwa hubungan timbal balik dapat dijelaskan berdasarkan 
bagian dari masing-masing hubungan. Bagian pertama merupakan hubungan antara orang atau 
kognitif dengan perilaku merupakan refleksi dari hubungan antara pikiran atau ide, perasaan dan 
tindakan. Hal-hal yang manusia pikirkan, ekspektasi, kepercayaan-kepercayaan, persepsi-sendiri, 
tujuan atau cita-cita dan keinginan atau niat memberikan bentuk dan petunjuk untuk berperilaku 
(Bandura, 1986; Bower, 1975; Neisser, 1976).  Bagian keedua merupakan hubungan timbal balik 
antara lingkungan dengan orang merupakan hubungan interaktif yang dikaitkan antara karakteristik 
personal dan pengaruh-pengaruh lingkungan. Ekspektasi manusia, kepercayaan-kepercayaan, bakat 
emosional dan kompetensi-kompetensi kognitif adalah dikembangkan dan dimodifikasi oleh 
pengaruh-pengaruh sosial yang menghasilkan informasi dan menggerakkan reaksi emosional 
melalui modeling, instruksi dan persuasi sosial (Bandura, 1986).  

Bagian hubungan ketiga adalah hubungan antara perilaku dan lingkungan. Menurut Bandura 
(1991), manusia merupakan produk dan produsen dari lingkungan. Melalui tindakan dan perilaku 
mereka, manusia membuat lingkungan-lingkungan yang dipilihnya dan membentuk apa yang 
diinginkannya. Pengaruh-pengaruh lingkungan, sebaliknya, menentukan secara terpisah bentuk-
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bentuk dari perilaku yang dikembangkan dan digerakkan. Teori kognitif sosial telah banyak 
digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian-penelitian bidang sistem teknologi. Beberapa 
contoh penelitian yang menggunakan teori kognitif sosial sebagai dasar teori dalam penelitian di 
bidang teknologi adalah penelitian Compeau dan Higgins (1995), Agarwal dan Karahanna (2000), 
Chandra dkk. (2009), Chandra dkk. (2012), Supardi (2014) serta Supardi dan Asmara (2015).   

Cognitive Absorption 
Penggunaan konstruk cognitive absorption dalam penelitian-penelitian di bidang sistem 

teknologi informasi, mulai diperkenalkan oleh Agarwal dkk. (1997). Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan terhadap penggunaan teknologi baru, Agarwal dkk. (1997) mendefinisikan cognitive 
absorption sebagai suatu keadaan dari keterlibatan yang mendalam terhadap software. Dalam 
penelitiannya, Agarwal dkk. (1997) menguji cognitive absorption dengan menggunakan tiga 
dimensi yaitu, a flow dimension, a playfulness dimension, dan a usability or ease of use dimension. 
Dari ketiga dimensi tersebut, Agarwal dkk. (1997) menyatakan bahwa seluruh dimensi diharapkan 
bermacam-macam intensitasnya sebagai sebuah interaksi yang lebih antara individual dengan 
software. Selain itu, cognitive absorption memperluas pemikiran sebelumnya pada interaksi 
manusia-komputer dengan mempersatukan penelitian dari bidang psikologi sosial dan psikologi 
individual. 

Pada tahun 2000, Agarwal dan Karahanna melakukan penelitian untuk mengembangkan 
pemahaman mengenai cognitive absorption yang telah diusulkan dalam penelitian Agarwal dkk. 
(1997) sebelumnya. Dengan menggunakan dimensi-dimensi yang terdapat dalam teori flow, 
Agarwal dan Karahanna (2000) mendefinisi cognitive absorption sama dengan definisi yang 
diusulkan oleh Agarwal dkk. (1997). Mereka menyatakan bahwa cognitive absorption merupakan 
pengalaman menyeluruh yang diperoleh individu dalam keterlibatannya menggunakan teknologi 
informasi. Selain itu, hal yang membedakan penelitian Agarwal dan Karahanna (2000) dengan 
penelitian sebelumnya adalah Agarwal dan Karahanna menggunakan lima dimensi dalam menguji 
cognitive absorption. Kelima dimensi cognitive absorption adalah (1) temporal dissociation atau 
ketidakmampuan untuk mempertimbangkan waktu selama terlibat dalam interaksi; (2) focused 
immertion atau pengalaman dari total engagement yang perhatian lainnya diperlukan, yang pokok 
atau utama, diabaikan; (3) heightened enjoyment atau memperoleh aspek kesenangan dalam 
berinteraksi;  (4) control atau mewakilkan persepsi pengendalian pengguna terhadap 
keterlibatannya dari interaksi;  dan (5) curiosity atau keinginan memperluas pengalaman yang 
menimbulkan individual sensory (sensitivitas) dan cognitive curiosity (pemahaman terhadap rasa 
penasaran).  

Penggunaan lima dimensi cognitive absorption dalam penelitian-penelitian penerimaan 
teknologi informasi, merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya karena 
cognitive absorption merupakan kombinasi dari komponen afektif dan komponen kognitif 
(Weniger dan Loebbecke, 2011). Seiring dengan perkembangan penelitian dan untuk lebih 
memvalidasi konstruk cognitive absorption, beberapa peneliti menggunakan definisi cognitive 
absorption yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Agarwal dkk. (1997) dan Agarwal 
dan Karahanna (2000).  Sebagai contoh, Chandra dkk. (2012) dalam penelitiannya mengenai 
virtual worlds, mendefinisi cognitive absorption sebagai keadaan dari keterlibatan yang dalam atau 
pengalaman menyeluruh (holistic experience) individu dengan virtual worlds. Sedangkan Thomas 
(dalam Weniger dan Loebbecke, 2011) menyatakan bahwa cognitive absorption merupakan 
keadaan dari keterlibatan dalam sebuah teknologi. Walaupun beberapa definisi cognitive 
absorption berbeda, penelitian-penelitian tersebut sepakat menyatakan bahwa cognitive absorption 
merupakan hal positif yang mana individu akan memperoleh pengalaman yang menyenangkan saat 
berinteraksi dengan teknologi informasi, hal ini ditandai dengan keterlibatan dan perhatian lebih, 
rasa kendali dan mengalami perasaan kenikmatan yang tinggi serta mempunyai rasa ingin tahu 
yang sangat besar. 

Niat Menggunakan E-Learning (Intention to Use) 
Konsep niat sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku, pertama kali diusulkan oleh 

Ajzen dan Fishbein dalam teorinya yang disebut Theory of Reasoned Action/TRA (1980). Dalam 
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penelitiannya, Ajzen dan Fishbein mendefinisikan niat sebagai keinginan untuk melakukan 
perilaku. Menurut Hartono (2008b: 29), niat-niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau 
tindakan-tindakan volitional dan dapat memprediksi mereka dengan akurasi yang tinggi. Akan 
tetapi niat dapat berubah menurut waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin mungkin terjadi 
perubahan-perubahan pada niat.  

Theory of Reasoned Action atau TRA didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya 
berperilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia 
dan secara implisit dan eksplisit juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang 
dilakukan (Hartono, 2008b: 31). Konsisten dengan fokusnya pada perilaku volitional, dan sesuai 
dengan penemuan-penemuan yang sudah dilaporkan, teori ini mempostulasikan bahwa niat dari 
seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung 
dari tindakan atau perilaku.  

Dalam penelitian mengenai perilaku menggunakan teknologi informasi, TRA dikembangkan 
oleh Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi 
informasi. Model yang diusulkan oleh Davis (1989) tersebut adalah model penerimaan teknologi 
(Technology Acceptance Model atau TAM). Menurut Davis, model TRA dapat diterapkan karena 
keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi merupakan tindakan 
sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh niat perilakunya. Hasil penelitian-penelitian 
sebelumnya menunjukkan bahwa niat perilaku (behavioral intention) merupakan prediksi yang 
baik dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem (misalnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Davis dkk., 1989; Taylor dan Todd, 1995; Venkatesh dan Davis, 2000; dalam Hartono, 2008: 
117). 

Cognitive Absorption dan Niat Menggunakan E-Learning 
Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa motivasi intrinsik adalah salah satu 

anteseden penting dalam memprediksi perilaku terhadap penerimaan teknologi (Lee dan Hsu, 
2010). Sebagai anteseden terhadap perilaku penerimaan teknologi, cognitive absorption merupakan 
prediktor utama yang diyakini dapat memprediksi kepercayaan-kepercayaan individu terhadap niat 
menggunakan teknologi informasi (Agarwal dan Karahanna, 2000) melalui dimensi seperti, 
temporal dissociation, individu mempersepsikan bahwa dirinya memiliki waktu banyak untuk 
menyelesaikan sebuah tugas. Dengan focused immersion, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh 
individu, difokuskan pada tugas tertentu, sehingga mengurangi tingkat beban kognitif atau beban 
pikiran kerja. Perasaan yang bertanggung jawab dan control atas interaksi dapat mengurangi 
persepsi kesulitan dalam kinerja tugas. Akhirnya, heightened enjoyment berarti bahwa aktifitas-
aktifitas yang menyenangkan dipandang dapat mengurangi beban.   

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti beragumen bahwa jika mahasiswa mengalami 
keadaan seperti yang terdapat dalam dimensi-dimensi cognitive absorption, maka mereka 
cenderung akan memiliki niat yang lebih besar untuk menggunakan teknologi e-learning. Selain 
itu, penelitian terdahulu yang melakukan pengujian pengaruh cognitive absorption terhadap niat 
menggunakan teknologi informasi menunjukkan hasil bahwa cognitive absorption berpengaruh 
positif signifikan terhadap niat menggunakan teknologi informasi (Saade dan Bahli, 2005; dan 
Chandra dkk., 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dikembangkan dalam 
penelitian adalah: 

H1: Cognitive absorption berhubungan secara positif terhadap niat mahasiswa 
menggunakan teknologi e-learning. 
 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cognitive Absorption 
Penelitian-penelitian sebelumnya (Agarwal dkk., 1997; Agarwal dan Karahanna, 2000; 

Weniger, 2010) telah menguji pengaruh faktor individu terhadap cognitive absorption dalam 
menggunakan teknologi. Mereka telah menemukan bahwa faktor individu merupakan anteseden 
penting bagi cognitive absorption. Berbeda dengan penelitian Agarwal dan Karahanna (2000), 
penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengujian pengaruh faktor situasional atau lingkungan 
terhadap cognitive absorption. Variabel yang menjadi anteseden bagi cognitive absorption diambil 
dari model penelitian yang dilakukan oleh Compeau dan Higgins (1995). 
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Dengan menggunakan hubungan timbal balik segitiga yang dijelaskan dalam teori kognitif 
sosial (Bandura, 1977; 1986), Compeau dan Higgins (1995) mengembangkan model penelitian 
yang menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi antara tiga buah faktor yaitu faktor 
kognitif, faktor lingkungan dan faktor perilaku. Dalam model tersebut terlihat bahwa pengaruh 
lingkungan sosial berupa dorongan penggunaan komputer oleh orang lain (encouragement by 
others) di grup referensi individual, penggunaan aktual dari komputer oleh orang lain (other’s use) 
di grup referensi, dan dukungan (support) organisasional untuk penggunaan komputer masing-
masing mempengaruhi keyakinan sendiri (self-efficacy) dan ekspektasi-ekspektasi hasil-hasil 
(outcome expectations) (Hartono, 2008b: 260). 

Compeau dan Higgins (1995) menyatakan bahwa dorongan oleh orang lain adalah dorongan 
oleh orang-orang di dalam grup referensi kepada siapa seorang individual akan mencari bantuan 
dan arahan untuk ekspektasi perilakunya. Dorongan oleh orang lain untuk menggunakan teknologi 
mewakili “bujukan verbal” yang merupakan satu dari empat sumber-sumber utama dari informasi 
keyakinan menurut Bandura (1986, dalam Hartono, 2008b:260). Sehingga individual akan 
bergantung sebagian pada opini-opini lain dalam membentuk pertimbangan-pertimbangan tentang 
kemampuannya. Perilaku sesungguhnya dari orang lain yang berhubungan dengan penggunaan 
teknologi merupakan sumber lebih lanjut untuk membentuk keyakinan dan hasil yang diharapkan 
(Hartono, 2008b: 261). Bandura (1977) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi bentuk 
permodelan perilaku orang lain. Dengan demikian, penggunaan teknologi oleh orang lain akan 
menjadi permodelan perilaku yang akan mempengaruhi penggunaan teknologi bagi pemakai 
individu. 

Dalam konteks penggunaan e-learning, sebagai alat bantu penunjang bagi mahasiswa dan 
dosen untuk mendukung proses belajar mengajar, maka hal tersebut secara tidak langsung 
mengharuskan mahasiswa untuk dapat mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, bagi mahasiswa 
yang memiliki kemampuan penguasaan e-learning tidak cukup baik akan cenderung mencari 
informasi tentang penggunaan teknologi tersebut kepada rekan lain yang memiliki kemampuan 
penguasaan dan dapat menggunakan e-learning lebih baik. Dengan kata lain dorongan dan bentuk 
penggunaan teknologi yang dimiliki mahasiswa lainnya mengenai e-learning merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi cognitive absorption.  Sehingga, berdasarkan penjelasan argumen 
tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:  

H2a:  Dorongan oleh orang lain dalam menggunakan e-learning akan berhubungan secara 
positif terhadap cognitive absorption mahasiswa. 
H2b:. Penggunaan oleh orang lain akan berhubungan secara positif terhadap cognitive 
absorption mahasiswa dalam menggunakan teknologi e-learning. 

Hipotesis yang dikembangkan dalam model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut. 
 

 
 

METODE  
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non-

probability yaitu purposive sampling dengan tipe judgment. Kriteria yang ditentukan dalam 
memperoleh sampel penelitian adalah mahsiswa jurusan akuntansi yang menggunakan e-
learning sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Metoda pengumpulan data dilakukan 
dengan mengirimkan kuesioner (survey) kepada pengguna individu yang termasuk ke dalam 
sampel tersebut. Tanggapan mahasiswa yang diperoleh melalui pengisian kuesioner menggunakan 
skala Likert sesuai dengan pertanyaan masing-masing instrumen penelitian. Penelitian ini 
menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS) yang digunakan untuk menguji hipotesis 
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dengan Software yang digunakan adalah SmartPLS 2.0. PLS adalah teknik Structural Equation 
Modeling (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model 
pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Hartono dan Abdillah, 2009). PLS juga 
bertujuan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori. Secara umum PLS sangat sesuai 
untuk memprediksi aplikasi dan membangun teori, menganalisis sampel yang berukuran kecil, dan 
menguji keseluruhan fit model (overall model fit) dengan baik Gefen dkk., 2000). 

Analisis PLS melibatkan dua tahapan, yaitu menguji model struktural dan menguji model 
pengukuran. Model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar konstruk 
(variabel laten). Arah hubungan antar variabel laten dalam model penelitian ini merupakan 
hubungan satu arah sehingga digambarkan dengan panah arah tunggal. Evaluasi model struktural 
dilakukan untuk menilai seberapa baik model yang diajukan untuk memprediksi konstruk yang 
diukur atau juga untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel 
dependen. Evaluasi dilakukan dengan melihat skor R Square (R!) yang dihasilkan dari tabel 
interasi algoritma PLS. Semakin tinggi nilai R square (R!) berarti semakin baik model prediksi 
dan model penelitian yang diajukan. 

Model pengukuran dirancang dengan menghubungkan indikator dengan variabel latennya 
dan dalam penelitian ini model indikator yang digunakan adalah jenis konstruk reflektif karena 
indikator-indikator pengukuran merefleksikan konstruk (variabel laten) yang dibangun. Model 
pengukuran digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Uji validitas dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur 
(Cooper dan Schindler, 2006). Validitas terdiri atas validitas eksternal dan validitas internal. 
Validitas internal terdiri atas validitas kualitatif dan validitas konstruk. Validitas konstruk 
menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-
teori yang digunakan untuk mendefenisikan suatu konstruk (Hartono, 2008, hal. 175). Validitas 
konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu 
konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Hartono dan Abdillah, 2009). Validitas konvergen terjadi 
jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama 
mempunyai korelasi tinggi (Hartono, 2008, hal. 175). Rule of thumbs yang digunakan untuk 
validitas konvergen adalah loading factor lebih dari 0,5; communality dan average variance 
extracted (AVE) lebih  dari 0,5 (Chin, 1995). Sedangkan validitas diskriminan berhubungan 
dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 
dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua 
konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi 
(Hartono, 2008, hal. 175). Untuk parameter validitas diskriminan adalah akar AVE lebih besar dari 
korelasi variable laten atau cross loading lebih dari 0,7 dalam satu variabel.  

Reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan 
dari pengukurnya (Hartono, 2008, hal. 164). Uji reliabilitas dalam aplikasi Smart PLS terutama 
untuk indikator reflektif dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach’s alpha dan Composite 
Realibility. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Composite 
Reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Chin dan Gopal, dalam 
Salisbury dkk., 2002). Dalam penelitian ini metode uji reliabilitas yang digunakan adalah 
Composite Reliability karena lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk 
(Werts dkk., dalam Salisbury dkk., 2002). Rule of thumb nilai alpha atau Composite Reliability 
harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hair dkk., 2010).  

Pengujian hipotesis untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas diperoleh melalui uji t-
statistics yang dihasilkan dari proses bootstrap. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 
t-table dengan nilai t-statistics yang dihasilkan dari proses bootstrap. Hipotesis terdukung jika nilai 
t-statistics lebih tinggi dibandingkan deengan nilai t-table pada tingkat keyakinan tertentu (alpha). 
Karena hubungan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya yang tergambar dalam penelitian 
ini hanya terdiri dari satu tanda anak panah, maka nilai t-table untuk uji hipotesis satu ekor (one 
tail) adalah ≥1.64 (Hair dkk., dalam Hartono, 2009). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Karakteristik Sampel 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan internet untuk 
mendukung proses belajar mengajar. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 411 mahasiswa 
jurusan Akuntansi yang berada di Yogyakarta. Dari jumlah kuesioner yang disebar, sebanyak 361 
kuesioner yang dikembalikan dan dapat terkumpul, akan tetapi hanya 334 kuesioner yang dapat 
digunakan dan diolah lebih lanjut. Hal tersebut disebabkan karena pengisian kuesioner tersebut 
tidak lengkap atau responden memberikan tanggapan yang tidak rasional.  

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi, responden dalam penelitian ini didominasi oleh 
responden perempuan dibandingkan dengan responden laki-laki. Perbandingan antara laki-laki dan 
perempuan adalah 64,67% wanita dan 35,33% laki-laki. Karakteristik responden lainnya adalah 
rata-rata mereka menggunakan internet sekitar 3 jam per hari (89,82%), sedangkan sisanya 
menggunakan internet kurang dari 1 jam per hari. Untuk menunjang penggunaan internet, hampir 
sebagian besar responden memiliki laptop, smartphone, atau komputer yang dapat terkoneksi 
dengan internet.  

Beberapa situs yang sering diakses oleh responden untuk mendukung pembelajaran 
menggunakan e-learning adalah website perguruan tinggi, perpustakaan online perguruan tinggi, 
wikipedia, dan e-jurnal seperti e-journal.ugm.ac.id. Para responden meyakini bahwa situs-situs 
tersebut sangat mendukung dalam pencarian bahan kuliah, pencarian informasi dan pengetahuan 
yang berhubungan dengan mata kuliah tertentu, mencari artikel dan membaca jurnal penelitian 
serta mengirim tugas kepada dosen yang bersangkutan.  
Pengujian Model Pengukuran 

Model pengukuran mendefinisikan hubungan antara indikator-indikator dengan konstruk yang 
digunakan dalam penelitian dan dapat menguji sejauh mana indikator-indikator pengukur sesuai 
dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konstruk dan 
reliabilitas konstruk menjadi fokus utama dalam pengujain model pengukuran. Validitas konstruk 
menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-
teori yang digunakan untuk mendefenisikan suatu konstruk.  Korelasi yang kuat antara konstruk 
dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya merupakan salah 
satu cara untuk menguji validitas konstruk (construct validity). Dalam penelitian ini, konstruk 
cognitive absorption yang terdiri dari lima dimensi yaitu temporal dissociation, focused immertion, 
heightened enjoyment, control dan curiosity, diuji dengan menggabungkan semua indikator dari 
masing-masing dimensi. Dengan demikian seluruh indikator dalam dimensi-dimensi tersebut 
dikompositkan semuanya ke konstruk cognitive absorption.  

Dalam penelitian ini, saat diuji untuk pertama kalinya tidak semua indikator memiliki skor 
loading di atas 0,7 yang sesuai dengan rule of thumb yang berlaku. Untuk menentukan suatu 
indikatar dengan skor loading < 0,7 dikeluarkan dalam perhitungan fungsi algoritma, perlu 
dilakukan penentuan signifikansi faktor loading. Menurut Hair dkk., (2010), penentuan signifikansi 
skor loading dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan signifikansi 
praktikal dan pendekatan signifikansi statistikal. Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk 
membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah ± 0,30 untuk dipertimbangkan telah 
memenuhi level minimal, untuk loading ± 0,40 dipertimbangkan lebih baik, dan untuk loading ≥ 
0,50 memiliki signifikan secara praktikal. Menurut Hartono dan Abdillah (2009), jika skor loading 
antara 0,5 - 0,7, sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator tersebut sepanjang skor AVE dan 
communality indikator tersebut di atas 0,50. Oleh sebab itu peneliti memutuskan untuk menghapus 
dan mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki skor loading dibawah 0,50.   

Validitas Konvergen  
Penelitian ini menggunakan konstruk dengan indikator reflektif, sehingga uji validitas 

konvergen dari model pengukuran dalam penelitian ini dinilai berdasarkan loading factor (korelasi 
antara item score/component score dengan construct score) indikator-indikator yang mengukur 
konstruk tersebut. Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan tingkat keakurasian yang 
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cukup tinggi. Hasil pengujian diperoleh masing-masing indikator memiliki loading factor di atas 
0,50 dan telah memenuhi signifikansi secara praktikal. Selain itu, masing-masing konstruk 
memiliki nilai AVE dan Communality di atas 0,5 (lihat Tabel 1). Jadi berdasarkan rule of thumbs 
yang berlaku, seluruh indikator dan konstruk yang digunakan dalam model penelitian ini 
mempunyai nilai yang memenuhi validitas konvergen. 

Tabel 1. Tampilan Output Overview Algoritm 

  AVE Composite 
Reliability 

Cronbachs 
Alpha R Square Communality Redundancy 

Cognitive Absorption 0.578502 0.959274 0.952579 0.275068 0.578502 0.128315 

Behavioral Intention 0.552216 0.860355 0.801400 0.224831 0.552216 0.117048 

Encouragement 0.505612 0.836042 0.756221  0.505612  

Other’s Use 0.735760 0.892401 0.815862  0.735760  

 
Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang 
berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Pengukuran validitas diskriminan dapat dinilai 
dengan menggunakan skor cross loading atau dengan membandingkan square root of average 
variance extracted (akar AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dalam model. 
Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika skor cross loading di atas 0,70 atau akar 
AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya 
dalam model. Berdasarkan hasil uji inter-korelasi konstruk yang tampak pada Tabel 2, 
menunjukkan nilai AVE dan akar AVE yang lebih tinggi dibandingkan koefisien korelasi antar 
variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah 
memenuhi uji validitas diskriminan. 
 
Tabel. 2. Output Uji inter Korelasi, AVE dan Akar AVE 

 Composite 
Reliability AVE Cognitive 

Absorption 
Behavioral 
Intention 

Encouragement by 
Others 

Other’s 
Use 

Cognitive 
Absorption 0.959274 0.578502 0.760593    

Behavioral 
Intention 0.860355 0.552216 0.474163 0.743112   

Encouragement 0.836042 0.505612 0.485509 0.517631 0.711064  
Other’s Use 0.892401 0.735760 0.364282 0.269375 0.370877 0.857765 

 
Uji Reliabilitas 

Dalam model pengukuran, selain menguji validitas, juga melakukan pengujian reliabilitas. 
Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen mengukur 
suatu konsep atau suatu variabel (Cooper dan Schindler, 2006: Hair dkk., 2006). Uji reliabilitas 
dalam PLS dapat diukur dengan menggunakan dua metode pengukuran, yaitu nilai Cronbach’s 
alpha dan Composite Reability. Menurut Chin dan Gopal (1995), Cronbach’s alpha mengukur 
batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan Composite Reliability mengukur nilai 
sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (dalam Hartono dan Abdillah, 2009, hal. 62). Rule of 
thumb nilai alpha atau Composite Reliability harus lebih besar dari 0,7. 

Berdasarkan hasil uji reabilitas masing-masing konstruk yang dapat dilihat pada Tabel 1.  
tampak bahwa nilai Cronbach’s alpha dan Composite reliability seluruh konstruk lebih besar dari 
0,70, serta seluruh konstruk mempunyai nilai Composite reliability lebih tinggi dari nilai 
Cronbach’s alpha. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dikatakan bahwa data yang 
digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas atau telah menunjukkan akurasi, konsistensi dan 
ketepatan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep yang digunakan dalam pengembangan 
model penelitian ini. 
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Pengujian Model Struktural 
Pengujian structural model dilakukan untuk menilai signifikansi hubungan antara konstruk 

dengan konstruk lainnya yang terdapat dalam model penelitian. Model struktural dalam PLS 
dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen dan nilai koefisien beta (β) 
pada jalur atau path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan 
nilai t-statistic. Pada Tabel 3. dapat dilihat nilai beta koefisien dan nilai t-stastistic dari hasil 
pengujian, sehingga hasil uji untuk masing-masing hipotesis dapat dijelaskan. Hubungan antara 
cognitive absorption dan behavioral intention yang termuat pada hipotesis 1 diperoleh hasil 
pengujian yang terdukung secara signifikan (dengan koefisien beta (β) path = 0,522; t-hitung = 
12,927; p < 0,0005). Hubungan encouragement by other dan cognitive absorption yang tercermin 
dalam hipotesis 2a diperoleh hasil terdukung secara signifikan dengan nilai beta atau β = 0,406; t = 
7,330; p < 0,005. Sedangkan hubungan antara other’s use dengan cognitive absorption dan diuji 
dalam hipotesis 3 menunjukkan hubungan yang positif signifikan dengan nilai koefisien beta 
adalah β = 0,220; t = 4,118; p < 0,005.  
Tabel 3. Output Path Coefficients 
Hipotesis Path Original Sample  T Statistics Alpha Keterangan 

H1 Cognitive Absorption -> Behavioral Intention 0.522255 12.926821 0,0005 Terdukung 

H2a Encouragement by other -> Cognitive Absorption 0.406411 7.329696 0,005 Terdukung 

H2b Other’s Use -> Cognitive Absorption 0.220099 4.117604 0,005 Terdukung 
 
Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa cognitive absorption berhubungan secara 
positif terhadap niat menggunakan teknologi e-learning. Hal ini mengisyaratkan bahwa mahasiswa 
yang mengalami kondisi-kondisi yang terdapat dalam dimensi cognitive absorption, seperti 
mahasiswa lebih fokus dalam penggunaan teknologi untuk membantu mencari materi kuliah dan 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, mahasiswa dapat lebih mudah mengendalikan 
waktu saat berinteraksi dengan e-learning, mahasiswa dapat memperoleh kesenangan dan 
kenyamanan saat berinteraksi dengan teknologi e-learning, serta mahasiswa memiliki rasa keingin 
tahuan yang besar terhadap penyelesaian suatu tugas dengan menggunakan alat bantu komputer 
serta mahasiswa merasa bahwa menggunakan teknologi dapat memberikan manfaat yang besar, 
maka akan semakin meningkatkan niat mahasiswa untuk menggunakan e-learning. Dengan kata 
lain, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadaan cognitive absorption dari mahasiswa, 
maka akan semakin meningkatkan juga keinginan atau niat mahasiswa dalam menggunakan e-
learning.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu dari bentuk motivasi intrinsik, 
cognitive absorption merupakan faktor yang dapat mempengaruhi niat individu menggunakan 
teknologi informasi. Sehingga hasil keterdukungan hipotesis 1 tersebut sesuai dengan penjelasan 
mengenai teori yang mendukung konstruk cognitive absorption yaitu flow theory. Selain itu, hasil 
ini sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa motivasi 
intrinsik merupakan salah satu anteseden paling penting dalam memprediksi perilaku individu 
menggunakan teknologi informasi (Lee, 2010). Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memperkuat 
penelitian sebelumnya seperti Agarwal dan Karahanna (2000), Saade dan Bahli (2005), Zhang dkk. 
(2006), Chandra dkk. (2009), Pujiati dan Martiono (2009), dan Lee (2010).  

Pengujian hipotesis 2a menunjukkan bahwa encouragement by other berhubungan  secara 
positif dengan cognitive absorption dalam konteks pemanfaatan e-learning. Penelitian ini juga 
mengusulkan suatu mekanisme yang mana dorongan dari individu lain mempengaruhi atau 
berhubungan dengan niat untuk berperilaku secara tidak langsung, tetapi melaui hubungan terlebih 
dahulu dengan konstruk cognitive absorotion. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini mengindikasikan 
bahwa mahasiswa cenderung dengan mudah menerima dorongan orang lain (encouragement) 
untuk berperilaku menggunakan e-learning karena sumber dari dorongan tersebut dipersepsikan 
sebagai suatu yang dapat dipercaya. 
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Terdukungnya hipotesis 2a menggambarkan bahwa dorongan oleh orang lain untuk 
menggunakan e-learning merupakan faktor penting bagi mahasiswa lainnya untuk 
menggunakannya juga. Dengan mendapatkan dorongan dari orang lain, maka kemungkinan besar 
mahasiswa lainnya akan mengalami keadaan seperti yang terdapat dalam dimensi cognitive 
absorption. Sehingga, semakin besar dorongan orang lain dan dorongan tersebut sangat dipercaya, 
maka akan semakin besar cognitive absorption yang dialami pengguna.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti 
Chandra dkk. (2012) dan Supardi (2014) yang memdapatkan hubungan atau pengaruh faktor 
situasional terrhadap cognitive absorption.  

Hipotesis 2b menyatakan bahwa penggunaan oleh orang lain (other’s use) berhubungan 
dengan cognitive absorption dalam menggunakan e-learning. Pengujian terhadap hipotesis tersebut 
diperoleh bahwa hipotesis 2b terdukung secara positif signifikan. Hasil ini menggambarkan bahwa 
perilaku sesungguhnya dari orang lain terutama mengenai penggunaan teknologi merupakan 
sebuah sumber untuk membentuk keadaan-keadaan yang terdapat dalam dimensi-dimensi cognitive 
absorption. Keterdukungan H2b ini sesuai dengan perspektif teori kognitif sosial (Bandura,1986) 
yang menyatakan bahwa pengaruh orang lain dalam bentuk penggunaan yang sesungguhnya dapat 
mempengaruhi perilaku orang lain.  

Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa akan mudah sekali meniru penggunaan e-
learning saat melihat rekan lainnya menggunakan teknologi tersebut. Sehingga semakin banyak 
penggunaan e-learning, maka mahasiswa lainnya cenderung untuk mengikuti menggunakan 
teknologi e-learning tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, memperkuat penelitian-
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra dkk. (2009) dan Supardi (2014). Penelitian 
yang dilakukan oleh mereka meremukan bahwa faktor situasional merupakan anteseden bagi 
cognitive absorption. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai pengembangan konsep cognitive absorption  yang diusulkan oleh Agarwal dan 
Karahanna (2000) dengan menambahkan konstruk pengaruh faktor situasional,  penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan bukti empiris hubungan faktor-faktor situasional yaitu 
encouragement by other dan other’s use sebagai anteseden bagi cognitive absorption dalam 
pemanfaatan teknologi informasi e-learning. Tujuan lain yang ingin diperoleh dalam penelitian ini 
adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh langsung cognitive absorption terhadap niat 
untuk berperilaku (behavioral intention). Hasil penelitian ini memberikan dukungan yang kuat 
terhadap tujuan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan terdukungnya seluruh hipotesis yang 
diajukan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan validasi dalam pengembangan model 
penelitiannya Agarwal dan Karahanna (2000) sebelumnya, terutama mengenai pengaruh faktor 
situasional terhadap cognitive absorption.  

Pengujian variabel-variabel yang mempengaruhi secara langsung cognitive absorption 
mendapatkan hasil yang sama, yaitu terdukung secara positif signifikan. Pengujian hubungan 
encouragement by other dan other’s use dengan terhadap cognitive absorption sesuai dengan yang 
dihipotesiskan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pengguna e-learning sangat percaya bahwa 
dorongan orang lain untuk menggunakan teknologi informasi dan penggunaan teknologi e-learning 
oleh orang lain sangat mempengaruhi perilaku menggunakan teknologi yang sama. Sehingga 
semakin meningkatkan niat individu untuk berperilaku menggunakan teknologi e-learning. 
Hubungan langsung antara cognitive absorption dengan behavioral intention yang terbukti positif 
signifikan telah sesuai dengan hipotesis yang diusulkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
semakin pengguna teknologi e-learning mengalami hal-hal yang terdapat dalam dimensi-dimensi 
cognitive absortion seperti temporal dissociation, focused immertion, heightened enjoyment, 
control, dan curiosity maka akan semakin meningkatkan niat untuk menggunakannya.  

Walaupun penelitian ini telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, akan 
tetapi penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan responden dan area geografis 
tertentu, yaitu mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dalam 
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pemanfaatan teknologi e-learning. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasikan 
hasil penelitian ini terutama pada kelompok dosen pada jurusan lain, wilayah geografis lain dan 
juga lingkungan organisasi lainnya (misalnya perguruan tinggi negeri). Kelemahan lain yang 
adalah metoda pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan metoda survei 
kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban yang ada. Dengan jumlah pertanyaan 
sebanyak 39 item dalam kuesioner penelitian, kemungkinan menimbulkan kejenuhan responden 
dalam menjawab item-item pertanyaan. Dalam kondisi kejenuhan responden untuk menjawab, 
dapat menyebabkan terjadinya bias motif konsistensi dan bias kenal. 

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti dalam menggunakan model penelitian ini 
dapat diuji terhadap perilaku menggunakan teknologi yang berbeda dengan teknologi yang 
digunakan dalam penelitian ini serta penggunaan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan konstruk atau variabel-variabel 
dari faktor situasional lainnya yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap cognitive 
absorption. Selain itu, sebaiknya penelitian selanjutnya juga memperhatikan untuk menambahkan 
variabel lain seperti pengaruh faktor individu atau faktor organisasi yang disesuaikan dengan 
karakteristik sampel penelitian atau disesuaikan dengan teknologi yang digunakan dalam penelitian 
tersebut.  
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Abstract: The purpose of this research is to know the implementation of PPL based lesson study to improve 
pedagogical skills of teachers and students learning outcomes. Research held at SMK PGRI 2 Malang. The 
subject in this research is students of class XI Ak-1 SMK PGRI 2  Malang and student PPL. This research is 
a research action that use a qualitative descriptive approach. The results showed that implementation of PPL 
based lesson study can improve pedagogical skills of teacher. In an open class I value of teacher pedagogical 
skills is 69,4 while in open class V the value of teacher pedagogical skills increased to 77,75. Increasing 
pedagogical skills of teacher have an impact on students learning outcomes. In the first lesson study, level of 
completeness classical class XI Ak-1 is 68,73%, while the fourth level of completeness lesson study classical 
class XI Ak-1 increased to 87,96%. Based on these results can be concluded that the implementation of the 
PPL based lesson study can improve pedagogical skills of teacher and students learning outcomes. From the 
results of the open class, teacher can review and improve quality of learning and make a fun learning for 
student’s motivation so the results of their learning can increase. Implementation of lesson study in PPL 
better to be developed teacher to become professional teacher. Learning based lesson study will give positive 
affect to world of education if conducted by continue. Therefore, teacher hopely do the lesson study 
continously. 
 
Keywords: lesson study,  pedagogical skills, learning outcomes 
 
 
Berbagai lembaga pencetak calon guru di Indonesia termasuk Universitas Negeri Malang yang 
mempunyai program studi kependidikan terus berupaya untuk menyiapkan para calon guru agar 
lebih professional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru kelak dengan melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). PPL merupakan salah satu wadah untuk mendapatkan pengalaman 
riil dalam dunia pendidikan. Bentuk kegiatan PPL telah mengalami berbagai perkembangan dan 
kemajuan. Salah satu perkembangan kegiatan PPL yang dilaksanakan Universitas Negeri Malang 
adalah diadopsinya lesson study. Dengan diadopsinya pola lesson study dalam kegiatan PPL, 
rencana pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif dengan guru pamong, Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL), dan mahasiswa PPL lain. Ketika praktik mengajar di kelas oleh 
seorang mahasiswa PPL, mahasiswa PPL lain dan guru pamong serta DPL dapat ikut mengamati 
dan memberikan komentar dan masukan untuk perbaikan pembelajaran dalam forum yang lebih 
formal. 

Kegiatan PPL berbasis lesson study diharapkan mampu meningkatkan keefektifan 
pencapaian tujuan PPL, di antaranya menyiapkan calon guru untuk mampu meningkatkan 
kemampuan pedagogiknya. Hal ini dimungkinkan karena beberapa alasan, di antaranya dalam 
persiapan rencana pembelajaran yang selalu dilaksanakan bersama-sama (kolaboratif) antara 
peserta PPL kemudian dikonsultasikan dengan guru pamong dan DPL. Perencanaan yang 
dilakukan secara kolaboratif dapat menjadi suatu perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaan 
yang lebih maksimal karena banyak mendapat masukan dari berbagai pihak. Dengan kegiatan PPL 
yang berpola lesson study, masing-masing peserta mahasiswa PPL, guru pamong, DPL, bahkan 
kepala sekolah bisa saling belajar banyak hal tentang pembelajaran 
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(Ibrohim & Syamsuri 2010). Pelaksanaan pembelajaran yang selalu ada inovasi, akan berdampak 
positif pada hasil belajar siswa. 

Sekolah yang dijadikan lokasi penelitian penerapan  PPL berbasis lesson study adalah 
SMK PGRI 2 Malang khususnya di kelas XI Ak-1. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
belum menggunakan metode yang inovatif sehingga tidak melibatkan siswa aktif untuk bekerja 
sama dengan siswa lain. Pembelajaran kurang variatif mengakibatkan rendahnya motivasi belajar 
siswa sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Sebelum pelaksanaan lesson study nilai rata-
rata kelas XI Ak-1 pada mata pelajaran akuntansi adalah 70,6; sedangkan taraf ketuntasan 
klasikalnya adalah 57,69%. Nilai tersebut masih dibawah Standar Ketuntasan Minimal (SKM) 
mata pelajaran akuntansi yaitu ketuntasan individu dapat tercapai apabila siswa mencapai skor ≥ 75 
dan ketuntasan secara klasikal dapat tercapai apabila 85% siswa di kelas tersebut mencapai nilai > 
75. Oleh karena itu, perlu dilasanakan penerapan suatu pembelajaran berbasis lesson study selama 
pelaksanaan PPL. Diharapkan dengan penerapan PPL berbasis lesson study hasil belajar siswa XI 
Ak-1 dapat mengalami peningkatan. 
            Lesson study adalah suatu kegiatan pengkajian pembelajaran yang dilakukan secara 
kolaboratif oleh sekelompok guru guna meningkatkan kualitas pembelajarannya (Ibrohim & 
Syamsuri, 2010). Lesson study dilakukan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan (Plan) bertujuan 
untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang diyakini mampu membelajarkan peserta didik 
secara efektif, pelaksanaan (Do) dimaksudkan untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang 
telah direncanakan, dan refleksi (See) dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 
pelaksanaan pembelajaran. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara berulang (Herawati, dkk., 
2009). Lesson study dipilih sebagai salah satu alternatif pengembangan keprofesionalan guru di 
Indonesia, termasuk dalam mempersiapkan keterampilan mengajar calon guru. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa alasan yaitu: a) pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil 
“Sharing” pengetahuan professional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran yang 
dilaksanakan para guru; b) penekanan mendasar suatu lesson study adalah siswa memiliki kualitas 
belajar; c) tujuan pelajaran dijadikan focus utama dalam pembelajaran di kelas; d) lesson study 
mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran; dan e) lesson study akan 
menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran (Lewis, 2002). 
          Dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa: 
Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi. Adapun keempat standar kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang 
guru.  Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik 
meliputi: (1) mengenal anak didiknya, pengertiannya  adalah guru mampu mencatat dan 
menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. 
Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang 
sosial budaya, (2) menguasasi teori belajar dan prinsip�prinsip pembelajaran yang mendidik,  
pengertiannya  adalah guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 
pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu 
menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi 
mereka untuk belajar, (3) Pengembangan kurikulum. Guru mampu  menyusun silabus sesuai 
dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan 
pembelajaran. Guru  mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik, (4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengertiannya  adalah 
guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. 
Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
Guru mampu menyusun dan  menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar 
sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi 
komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran, (5) pengembangan potensi peserta didik, 
pengertiannya  adalah guru mampu  menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan 
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mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program  embelajaran yang 
mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai 
ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka, (6) komunikasi dengan 
peserta didik, pengertiannya  adalah guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun 
dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu  memberikan respon yang 
lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi.  
             Keberhasilan aktivitas belajar siswa ditentukan dengan adanya kegiatan evaluasi yang 
dilaksanakan oleh guru. Menurut UU No. 58 Tahun 2003 ayat 1, disebutkan bahwa: “Evaluasi 
hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan 
perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Evaluasi itu sendiri dapat 
diartikan sebagai suatu tindakan mengukur dan menilai, dimana mengukur artinya membandingkan 
sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai adalah mengambil 
keputusan atas sesuatu dengan ukuran baik buruk atau bersifat kualitatif. (Suharsimi, 2009). 
Evaluasi yang dilaksanakan oleh guru bertujuan untuk mengetahui Hasil Belajar siswa. Hasil 
Belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor 
yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Untuk mengukur Hasil Belajar 
siswa, guru biasanya melakukan evaluasi dengan menggunakan beberapa tes seperti tes diagnostik, 
tes sumatif dan tes formatif.(Suharsimi, 2009). Dengan menggunakan tes tersebut, maka akan 
diketahui tingkat pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi 
dapat dilakukan secara langsung pada saat peserta didik melakukan aktivitas belajar maupun secara 
tidak langsung melalui bukti hasil belajar siswa.  

Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik dapat dibagi menjadi 2 macam penilaian 
yaitu penilaian berbasis kelas dan penilaian kompetensi. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian 
yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran, sedangkan penilaian kompetensi 
merupakan penilaian formatif dan sumatif terhadap ketuntasan pencapaian hasil peserta didik 
setelah menyelesaikan satu unit kompetensi. Hasil penilaian kompetensi inilah yang dijadikan 
sebagai indikator Hasil Belajar siswa. Hasil Belajar dalam penelitian ini adalah Hasil Belajar 
Akuntansi. Hasil Belajar Akuntansi merupakan tingkat penguasaan kompetensi siswa baik dari segi 
kognitif, afektif maupun psikomotorik dalam mata pelajaran Akuntansi yang ditunjukkan dengan 
nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Hasil Belajar Akuntansi juga dapat diartikan 
sebagai suatu hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam mempelajari mata pelajaran Akuntansi 
yang diperoleh dari hasil tes yang dinyatakan dalam bentuk skor atau angka. 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di SMK PGRI 2 Jl. Janti Barat Blok A Malang  Telp. 
0341-801410 , lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di wilayah Kota Malang. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa XI Ak-1 sebanyak 33 orang dan seorang guru model mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang angkatan 2011. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan  September sampai dengan  November  pada semester gasal  
tahun ajaran 2014/2015.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
          Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil pengamatan para observer dalam 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis lesson study. Observer terdiri dari 
mahasiswa PPL program studi pendidikan akuntansi, guru pamong, dan dosen pembimbing yang 
telah mengikuti workshop lesson study sebelum pelaksanaan PPL berbasis lesson study. Hasil 
observasi dari para observer tersebut merupakan suatu gambaran mengenai implementasi lesson 
study, kemampuan pedagogik guru model (mahasiswa PPL), dan hasil belajar siswa kelas XI Ak-1 
SMK PGRI 2 Malang . Penelitian dilaksanakan selama 5 kali open class dengan 4 siklus. 
Kemampuan Pedagogik Guru 
          Dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis lesson study, kegiatan 
perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara kolaborarif diharapkan dapat meningkatkan 
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kualitas calon pendidik dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
meningkatkan kemampuan pedagogik guru. Kemampuan pedagogik guru dinilai pada setiap 
kegiatan open class oleh para observer yang hadir melalui rubrik penilaian kemampuan pedagogik 
guru yang terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu membuka pelajaran, melaksanakan kegiatan inti, 
penilaian dan refleksi, serta faktor penunjang yang meliputi penggunaan bahasa, pengaturan waktu, 
rasa percaya diri dan penampilan. Penilaian para observer terkait kemampuan pedagogik guru 
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Penilaian Observer Terkait Kemampuan Pedagogik Guru 
Open lesson Aspek Penilaian Skor yang diperoleh Nilai Kemampuan Pedagogik Guru 

 
 
I 
 

              A               6,8  
                        
                              69,4 

              B             44,6 
              C              2,8 
              D            15,2 

 
II 

              A               7,8  
                             70,2 
 
 

              B             43,4 
              C               4.0 
              D             15,0 

 
III 

              A              9,0  
                             72,5               B            39,5 

              C              6,0 
              D            18,0 

 
IV 

 

              A             8,33  
                            73,33               B           41,0 

              C             7,3 
              D          16,67 

 
V 

              A            7,75  
                            77,75 
 

              B           42,25 
              C             8,25 
              D           19,5 

Keterangan: 
A : membuka pelajaran 
B : melaksanakan kegiatan inti 
C : penilaian dan refleksi 
D : faktor penunjang 

           
Berdasarkan penilaian dari para observer pada setiap pelaksanaan lesson study dapat dilihat adanya 
kemampuan pedagogik guru. Untuk memperjelas adanya peningkatan kemampuan pedagogik guru 
dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 

 
Gambar 1. Grafik Nilai Kemampuan Pedagogik Guru Pada Kegiatan Lesson Study 

 
          Lesson study yang diterapkan dalam kegiatan PPL dapat meningkatkan kemampuan 
pedagogik mahasiswa calon guru dalam pembelajaran karena beberapa alasan: (1) Lesson study 
merupakan suatu cara alternatif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan aktivitas 
belajar siswa. Hal ini karena a) pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil 
“sharing” pengetahuan professional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran yang 
dilaksanakan pada guru; b) penekanan mendasar suatu lesson study adalah kualitas belajar para 
siswa; c) tujuan pelajaran dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran di kelas; 
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dan e) lesson study akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran (Lewis, 
2002); (2) Lesson study yang didesain dengan baik akan menghasilkan guru yang professional dan 
inovatif. Dengan melaksanakan lesson study para guru dapat: a) menentukan tujuan pembelajaran 
(lesson) satuan (unit) pelajaran, metode pelajaran yang efektif; b) mengkaji dan meningkatkan 
pelajaran yang bermanfaat bagi siswa; c) memperdalam pengetahuan tentang mata pelajaran yang 
disajikan para guru; d) menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai siswa; e) 
merencanakan pelajaran secara kolaboratif; f) mengkaji secara teliti belajar dan perilaku siswa; g) 
mengembangkan pengetahuan pembelajaran yang dapat diandalkan; dan h) melakukan refleksi 
terhadap pengajaran yang dilaksanakannya berdasarkan pandangan siswa dan koleganya (Lewis, 
2002) sehingga guru dapat mengetahui pembelajaran yang dilakukan dengan refleksi dari sudut 
pandang observer maupun siswa untuk dapat melakukan suatu inovasi pembelajaran yang lebih 
baik. 
           Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjadi dosen pembimbing lapangan  dalam 
pelaksanaan PPL berbasis lesson study, semakin banyak kegiatan sharing antar kelompok lesson 
study dalam hal menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran termasuk persiapan materi dapat 
menambah kepercayaan diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari masukan-masukan 
positif yang diberikan oleh para observer dapat memotivasi guru dalam rangka memperbaiki proses 
pembelajaran dan memilih metode yang inovatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 
berikutnya. Oleh karena itu, pola lesson study yang diterapkan dalam PPL diharapkan terus 
dikembangkan agar mahasiswa calon guru memiliki bekal untuk menjadi guru yang professional. 
          Dampak positif dari penerapan lesson study pada kegiatan PPL bagi kelompok lesson study 
di antaranya:1) guru pamong termotivasi untuk mencari metode-metode pembelajaran yang 
inovatif untuk diterapkan di kelas yang diajar dan untuk memberi masukan pada guru model, 2) 
mahasiswa PPL dapat berlatih untuk mengobservasi suatu pembelajaran, 3) mahasiswa PPL dapat 
menerapkan metode pembelajaran yang telah direfleksi untuk diterapkan di kelas yang diajarnya 
dengan lebih baik dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Hal-hal positif dalam pembelajaran yang 
telah dilakukan dapat dijadikan contoh bagi para observer untuk diadopsi dalam proses 
pembelajarannya. 
 
Hasil Belajar 
           Pada penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan di antaranya metode jigsaw, stay 
and stray, diskusi-presentasi, dan tebak kata. Metode tersebut masih tergolong baru diterapkan di 
kelas XI Ak-1. Masing-masing metode memiliki dampak berbeda terhadap keaktifan siswa yang 
berdampak pada hasil belajar siswa. Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata dan taraf ketuntasan 
belajar siswa kelas XI Ak-1 selama pelaksanaan lesson study. 

Tabel 2. Nilai Rata-rata dan Taraf Ketuntasan Klasikal Siswa Kelas XI Ak-1 SMK PGRI 2    
               Malang dalam Pelaksanaan Lesson Study 

Lesson Study ke Nilai Rata-rata Kelas Taraf Ketuntasan Klasikal    (%) 
                  I                   75,35                     67,73 
                  II                   82,61                     76,92 
                  III                   72,85                     50 
                  IV                   82,35                     87,96 

Peningkatan nilai rata-rata kelas dan taraf ketuntasan klasikal siswa kelas XI Ak-1 setelah 
dilaksanakan dua kali siklus lesson study terlihat pada Tabel 2. Pada lesson study II dengan materi 
akuntansi perusahaan jasa , nilai rata-rata kelas sebesar 82,61 dan taraf ketuntasan klasikal 76,92%. 
Nilai rata-rata kelas dan taraf ketuntasan klasikal setelah dilaksanakan lesson study III menurun 
menjadi 72,85 dan 50%. Nilai tersebut menurun dibandingkan dengan lesson study II. Penurunan 
hasil belajar siswa pada lesson study III menunjukkan bahwa metode diskusi-presentasi kurang 
efektif ketika diterapkan pada materi akuntansi perusahaan jasa. Dari angket respons siswa setelah 
pelaksanaan lesson study III, penyampaian materi dengan metode diskusi presentasi kurang dapat 
membantu siswa dalam memahami materi karena suasana kelas kurang menyenangkan dan siswa 
tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bekerja dengan kelompok dan berdiskusi dengan 
teman. Cara guru dalam membelajarkan materi akuntansi perusahaan jasa tidak bervariasi dan 
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kurang jelas ketika menjelaskan pelajaran sehingga banyak materi yang belum dipahami siswa. 
Selain itu, ketika pelaksanaan tes kondisi siswa juga mempengaruhi, siswa terlihat kurang siap 
karena pada minggu tersebut banyak ulangan harian. Kurangnya motivasi ketika mempelajari 
materi akuntansi perusahaan jasa yang tergolong sangat banyak juga mempengaruhi proses dan 
hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil refleksi pada lesson study III, guru mencoba memilih metode 
pembelajaran yang lebih variatif dan dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan untuk 
digunakan pada lesson study IV sehingga siswa dapat termotivasi belajar. Variasi metode 
digunakan agar siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran. Diharapkan metode yang inovatif 
dapat membantu siswa dalam memahami materi yang dibahas sehingga hasil belajar siswa dapat 
meningkat. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PPL berbasis lesson study dapat 
meningkatkan kemampuan padagogik guru model (mahasiswa PPL) dan hasil belajar siswa. 
Adanya komentar dan saran dari para observer pada tahap refleksi setelah pelaksanaan open class 
membuat guru model termotivasi untuk merencanakan suatu pembelajaran yang lebih baik 
sehingga kemampuan pedagogik guru lebih meningkat dan proses pembelajaran menjadi lebih baik 
pula. Kemampuan guru yang semakin meningkat dapat menimbulkan motivasi belajar siswa 
karena penggunaan metode-metode yang menarik sesuai materi yang akan dibahas dan sesuai 
karakteristik siswa. Motivasi belajar yang ada mendorong siswa untuk berusaha melakukan 
perbaikan untuk mendapatkan hasil terbaik. Adanya motivasi yang kuat, baik dari dalam (intrinsik) 
maupun dari luar (ekstriksik) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian terkait yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah 
adanya open class yaitu penelitian Ibrohim (2009) yang berjudul: Pengaruh Model Implementasi 
Lesson Study dalam Kegiatan MGMP terhadap Peningkatan Kompetensi Guru dan Hasil Belajar 
Biologi Siswa. Dari analisis kovariansi diketahui adanya perbedaan sangat signifikan hasil belajar 
biologi siswa antar perlakuan model implementasi lesson study (p=0,010). Dengan kata lain 
macam-macam perlakuan lesson study berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar atau 
penguasaan konsep biologi siswa SMP di kabupaten Pasuruan. Sementara dari hasil uji lanjut 
diketahui bahwa model implementasi lesson study yang memberikan pengaruh paling besar 
terhadap peningkatan penguasaan konsep biologi siswa adalah lesson study yang dipadu dengan 
portofolio guru.  

Lesson study dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Peran guru sebagai fasilitator 
pembelajaran yang baik dapat mendorong adanya peningkatan motivasi belajar siswa untuk belajar 
sehingga diharapkan hasil belajarnya juga mengalami peningkatan. Guru dituntut memiliki 
kemampuan pedagogic yang baik sehingga mampu melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif 
dan kontekstual. Oleh karena itu, guru sebaiknya melaksanakan lesson study secara continue agar 
memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran terutama 
aspek motivasi belajar siswa. Dengan adanya peningkatan motivasi belajar siswa diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa yang dapat membantu memperbaiki kualitas pendidikan. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan  yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa penerapan  praktik pengalaman lapangan (PPL) berbasis lesson study dapat meningkatkan 
kemampuan pedagogik calon guru akuntansi dan hasil belajar siswa kelas XI Ak-1 SMK PGRI 2  
Malang. 
Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan dirumuskan sebagai 
berikut. Penerapan lesson study dalam kegiatan PPL diharapkan terus dikembangkan agar 
mahasiswa calon guru memiliki bekal untuk menjadi guru professional. Kegiatan lesson study akan 
benar-benar berdampak positif bagi dunia pendidikan jika dilakukan secara continue. Oleh karena 
itu, guru diharapkan melaksanakan lesson study secara rutin. 
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Abstract: The purpose of this study is to enrich learning model and enhance creativity in improving the 
quality of teaching. The learning process begins with the preparation of the RPP, which refers to the 
principle RAMP2FAME, to make students focus on issues related to analysis of financial statements as a 
fun (primacy) and active learning. Learning motivation is enhanced by giving "value vouchers" to students 
who are active and quizzes with excellent (motivation). As the result, RAMP2FAME principles can 
improve student learning outcomes at the Financial Statement Analysis. Learning outcomes of students 
increased from one cycle to the next cycle. The average value of the first cycle test was 69.8 increased to 
82.33 in the second cycle. The average value of the fist test cycle does not meet the criteria for minimum 
mastery criteria, but the second cycledoes. In addition, the percentage of absorption increasing from 36% to 
85%, shows that there is an increase in the number of students that scored ≥ 75. This study is expected to 
enhance learning motivation, to improve learning achievement and to improve students' critical thinking 
skills in analyzing financial reports theoretically and practically. 
 
Keywords: adult learning, motivation to learn, primacy, active learning 
 
 
Mahasiswa di perguruan tinggi telah melalui proses pendidikan formal yang panjang, pendidikan 
di sekolah dasar dan menengah umumnya lebih monoton dan kecenderungannya dosen adalah 
pusat informasi (teacher center). Oleh karena di tingkat perguruan tinggi dosen dituntut lebih 
kreatif dan inovatif, mahasiswa dapat dianggap sebagai orang dewasa, mereka bukanlah sebagai 
objek belajar tetapi subjek belajar, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan pun haruslah 
kreatif, menyenangkan, dan memotivasi mahasiswa serta menghargai setiap pendapat mereka. 

Mata kuliah Analisa Laporan Keuangan diberikan pada mahasiswa semester 6 Jurusan 
Akuntansi di Fakultas Ekonomi UMSU. Ditinjau dari defenisi biologis (dalam hal ini mencapai 
usia reproduksi) dan defenisi hukum yakni memenuhi ketentuan undang-undang telah mempunyai 
hak suara dalam pemilihan umum (Hamzah B.Uno, 2008), mahasiswa semester 6 telah mencapai 
usia dewasa. Pembelajaran terhadap mereka juga hendaknya memperhatikan tahapan 
perkembangan usia, karena model pembelajaran orang dewasa berbeda dengan pembelajaran anak 
berkaitan dengan: kebutuhan untuk mengetahui, konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, 
orientasi belajar dan motivasinya (Knowles 1986). Pentingnya menyusun model pembelajaran 
dengan prinsip RAMP2FAME ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi 
juga melatih mahasiswa akuntansi selaku calon intelektual yang nantinya mempunyai prilaku yang 
baik, profesional dan berfikir analitis.  

Agar dapat mengikuti mata kuliah Analisa Laporan Keuangan ini, mahasiswa juga harus 
menyelesaikan dan sudah lulus beberapa mata kuliah prasyarat, seperti mata kuliah Pengantar 
Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan mata kuliah pendukung lainnya adalah Akuntansi 
Biaya, Akuntansi Manajemen serta Manajemen Keuangan. Kemungkinannya, penguasaan terhadap 
mata kuliah prasyarat diatas juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pada mata kuliah 
Analisa Laporan Keuangan. Nilai Pengantar Akuntansi yang bagus atau jelek akan berdampak 
pada nilai Akuntansi Keuangan Menengah (Wiwik Utami, dkk, 2009). Perkiraan yang sama juga 
kemungkinan akan dialami untuk materi yang berkaitan dengan mata kuliah yang diprasyaratkan. 
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Dari evaluasi subjektif dan kuisioner yang dilakukan peneliti selama mengampu mata 
kuliah ini permasalahan yang ditemukan adalah fakta nilai akademik dari test yang dilakukan 
hampir 70% rata-rata bernilai 69.30 (rendah)walaupun beberapa mahasiswa memiliki nilai diatas 
75,00. Fakta ini menunjukkan bahwa prestasi belajar pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan 
masih rendah dan belum memuaskan. Selain itu dari pengamatan dalam proses pembelajaran 
kemampuan mahasiswa untuk dapat menjawab pertanyaan dan mengeluarkan pendapat sebagai 
hasil penalaran terhadap materi teknik analisis laporan keuangan masih rendah. Peneliti 
sebelumnya telah mengidentifikasi permasalahan dari sisi dosen selaku pengasuh mata kuliah dan 
mahasiswa sebagai peserta belajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen sebenarnya sudah 
mengikuti pola pembelajaran kreatif, sudah tidak lagi dengan ceramah satu arah, diskusi kelas juga 
telah dilaksanakan, tugas diberikan secara individu dan berkelompok, sebagian besar mahasiswa di 
kelas menilai pembelajaran cukup menyenangkan. Namun disisi lain mahasiswa menganggap mata 
kuliah Analisa Laporan Keuangan itu rumit dan sulit, materi kompleks, hal ini menurut mereka 
disebabkan dasar-dasar akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan sejumlah mata kuliah 
akuntansi lainnya sebagai pendukung kurang dipahami, selain itu masih ada yang tidak meyakini 
pentingnya pelajaran ini pada praktek kerja. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kesulitan dan kegagalan 
mahasiswa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal mencakup diri mahasiswa, fasilitas, 
kurikulum, sumber belajar dan kemampuan dosen dalam membelajarkan mahasiswa (Suci, 2008). 
Pengembangan model belajar berbasis problem solving yang konvensional dimana dosen sebagai 
pusat informasi kurang efektif untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Pendekatan 
koperatif dapat meningkatkan hasil mahasiswa untuk menyelesaikan    keterampilan yang 
kompleks (Heller,1992).  
 Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti termotivasi untuk menggunakan model 
pembelajaran orang dewasa pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Pembelajaran 
menggunakan prinsip RAMP2FAME sebagai salah satu model pembelajaran orang dewasa (POD) 
akan digunakan untuk memecahkan permasalahan akademik. Prinsip ini akan membantu dosen 
untuk menguraikan materi belajar dengan memperlakukan mahasiswa sebagai mitra. Mengingat, 
orang dewasa suka pembelajaran praktis dan berpusat pada masalah, suka pembelajaran yang 
mengintegrasikan informasi baru dengan pengalaman mereka dan suka pembelajaran yang 
menunjukkan perhatian secara individual (Jeperis Nahampun, 2009). 

Penerapanprinsip RAMP2FAMEdalam proses belajar diharapkan akan mampu 
meningkatkan keaktifan dan partisipasi mahasiswa proses belajar, selanjutnya dapat meningkatkan 
kemampuan dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan dan meraih hasil belajar dengan 
nilai yang memuaskan. Pada akhirnya akan membuat materi kuliah Analisa Laporan Keuangan 
menjadi menarik dan disenangi mahasiswa bukan hanya sebagai salah satu mata kuliah wajib di 
jurusan akuntansi, tetapi juga bermanfaat dalam pemilihan karir mahasiswa kelak. Keberhasilan 
penerapan prinsip RAMP2FAME pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan ini akan 
memperkaya model pembelajaran bagi dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan 
penelitian ini secara umum adalah untuk memperkaya model pembelajaran bagi dosen dan 
meningkatkan kreatifitas dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan khususnya 
adalah untuk mengetahui apakah penerapan prinsip RAMP2FAME dapat meningkatkan kualitas 
belajar mahasiswa semester 6 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMSU Ta. 2015/2016. 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi dosen dalam proses pembelajaran di 
kelas dan menambah pengayaan model pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar, serta 
menggali potensi diri untuk dapat menemukan berbagai alat dan model pembelajaran yang lebih 
kreatif. Bagi mahasiswa, dapat menambah motivasi belajar, meningkatkan prestasi belajar dan 
meningkatkan kemampuan berfikir mahasiswa dalam menganalisis laporan keuangan baik secara 
teoritis maupun praktis. 

Komponen penting dalam pembelajaran di perguruan tinggi adalah mahasiswa (student), 
dosen (teacher), dan Kurikulum (curriculum) (Wijaya, 2008). Untuk memperoleh hasil yang 
maksimum keterpaduan antara ketiga komponen tersebut hendaknya sejalan dan harus disusun 
strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dosen sebagai motivator pembelajaran 
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mahasiswanya hendaknya mampu menciptakan keadaan kelas yang kondusif, menarik minat 
belajar dan mengembangkan bakat dari mahasiswa. Metode ceramah yang dipergunakan 
menyebabkan mahasiswa terpaku mendengarkan cerita dan merasa bosan (Suci, 2008). 
Permasalahan rendahnya kualitas siswa kadang diletakkan pada siswa/subjek didik  padahal, posisi 
dan peran dosen sangat menentukan keberhasilan subjek didik   

Dosen sebagai motivator dan fasilitator harus menemukan model pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan karakteristik dari mahasiswa yang dihadapinya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar  pengajar banyak ceramah (telling method) dan kurang membantu pengembangan 
aktivitas peserta belajar. Pengajar yang berorientasi pada pencapaian hasil melalui prestasi (nilai 
yang memuaskan dan kemampuan teruji) melakukan penelitian merupakan tindakan ilmiah yang 
baik bagi seorang pengajar untuk mengembangkan diri (Riwayat Attubani, 2008) 

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan suatu upaya yaitu dengan 
mengimplementasikan suatu model pembelajaran yang memungkinkan terjadinya KBM yang 
kondusif. Pendekatan apapun yang digunakan harus mendudukkan mahasiswa sebagai pusat 
perhatian dan peran dosen sebagai fasilitator dalam mengupayakan situasi untuk memperkaya 
pengalaman belajar mahasiswa. Pengalaman belajar diperoleh melalui keterlibatan mahasiswa 
secara langsung dalam serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi lingkungan dan interaksi 
dengan materi pelajaran, teman, narasumber dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya mahasiswa 
mengkontruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman belajar yang diperolehnya. (Suci, 
2008) 

Paradigma metodologi pendidikan saat ini disadari atau tidak telah mengalami suatu 
pergeseran dari behaviourisme ke konstruktivisme yang menuntut pengajar di lapangan harus 
mempunyai syarat dan kompetensi untuk dapat melakukan suatu perubahan dalam melaksanakan 
proses pembelajaran di kelas (Mustakim, 2008). Kadangkala kita belum memiliki kesadaran untuk 
mau berdiskusi, mau dikritik, bertanya pada siswa mengenai metode pembejaran yang dilakukan, 
seolah-olah kita sudah benar dan menjalankan fungsi dosen/pengajar sebagaimana mestinya. Untuk 
mencapai keberhasilan tidak hanya bertumpu pada mahasiswa sebagai subjek didik, posisi dan 
peran dosen sangat menentukan. Keterbatasan sarana (pendukung) berdampak pada menurunnya 
minat untuk melakukan penelitian tindakan kelas, termasuk rendahnya dukungan lembaga-lembaga 
pengelola pendidik untuk meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan, khususnya dukungan 
melakukan aksi-aksi penelitian bagi pengajar.  
 Berbagai model pembelajaran yang dikembangkan bertujuan memaksimalkan hasil belajar. 
Program pembelajaran bukan hanya sederetan satuan pelajaran, dengan mengembangkan 
pembelajaran kreatif dapat menjadi solusi menuju siswa yang manusiawi untuk mencapai prestasi 
tertinggi (Kasihani dan Astini, 2001). Pembelajaran menurut Sagala (2003) mempunyai dua 
karakteristik, yaitu pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses berfikir, dan kedua, 
dalam proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses Tanya jawab terus menerus 
yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa, yang pada 
gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang 
mereka konstruksi sendiri.  
 Pembelajaran orang dewasa mempunyai karakteristik tertentu, Japaris (2009) 
mengungkapkan rahasia pembelajaran orang dewasa sebagai berikut; 1). Orang dewasa punya 
pengalaman, mau belajar bila berkaitan dengan pekerjaan dan kepentingannya sehari-hari; 
2).Orang dewasa tidak suka digurui, suka menerima saran; 3). Orang dewasa suka hal-hal yang 
praktis (learning by doing); 4).Orang dewasa suka diberi kesempatan ambil bagian dengan 
pengetahuan, kemampuan dan kepentingannya (collaborative learning); 5).Orang dewasa senang 
dengan materi yang berbentuk pemecahan masalah/ kasus (problem based learning).  

Penyempurnaan KBM teori akuntansi dicobakan dengan mengimplementasikan model 
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dengan pendekatan kooperatif (Suci, 
2008).  Metode ceramah yang dipergunakan dalam pembelajaran teori akuntansi selama ini 
menyebabkan mahasiswa terpaku mendengarkan cerita dan membosankan, situasi pembelajaran 
diarahkan pada learning to know, dan permasalahan yang disampaikan cenderung bersifat 
akademik (book oriented) tidak mengacu pada masalah-masalah kontekstual yang dekat dengan 
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kehidupan mahasiswa sehingga pembelajaran teori akuntansi menjadi kurang bermakna bagi 
mahasiswa.   

Penyempurnaan KBM dan pembelajaran pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan 
direncanakan dengan membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan prinsip RAMP2FAME 
(bahan TOT, 2006). RAMP2FAME adalah akronim dari recency, appropriateness, motivation, 
primacy, to way communication, feedback, active learning, multiple sense learning dan exercise.  
Penerapan prinsip ini dalam proses belajar tidaklah harus berurutan, disetiapproses belajar 
mahasiswa akan diajak untuk: 
- Berfikir dengan mereview ulang materi kuliah pendukung (Recency),  
- Menyesuaikan kebutuhan perkuliahan dengan memberikan informasi baru dan studi kasus 

(Appropriateness), 
-  memberikan motivasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan 

(Motivation),  
- Menguraikan poin-poin kunci diawal perkuliahan untuk menarik perhatian (Primacy),  
- Proses pelatihan dan penyajian materi harus ada interaksi antara peserta dan fasilitator (To 

way communication),  
- Penguatan materi dengan umpan balik sesuai kinerja peserta (Feedback),   
- Mengajak peserta belajar lebih giat dan aktif, berpartisipasi dalam proses pelatihan dengan 

melakukan  tanya jawab agar tidak jenuh (Active learning), 
- Belajar akan jauh lebih efektif jika partisipan menggunakan lebih dari satu dari kelima 

inderanya (Multi-sense learning) 
- Menambah latihan atau mengulangi pelajaran dengan mengulang informasi secara intensif 

dengan berbagai cara yang berbeda (Exersise) 
 

METODE  
Penerapan Prinsip RAMP2FAME seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah harus 

dilaksanakan sesuai dengan urutan huruf dan angka pada istilah akronim, namun lebih kepada 
kemudahan penyebutan istilah. Objek tindakan adalah unsur mahasiswa, dosen dan materi ajar. 
Mahasiswa sebagai objek yang diamati dan partisipan dalam penerapan prinsip RAMP2FAME. 
Dosen sebagai objek yang diamati dalam menggunakan prinsip dan materi  RAMP2FAME. 
Sedangkan materi ajar yang akan diamati adalah kesesuaian penyusunan bahan ajar dengan 
kurikulum. Metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang digunakan adalah Model Kurt Lewin. 
Konsep PTK Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen yaitu a) perencanaan (planning), b) tindakan 
(acting), c) pengamatan (observing), dan d) refleksi (reflecting) (Kesumah & Dwitagama, 2010). 
a. Tahapan Perencanaan Tindakan 

Membuat RPP, persiapan sarana dan prasarana, membuat alat evaluasi dan indikator penilaian. 
Pada tahapan ini RPP yang disusun mengacu pada prinsip RAMP2FAME, membuat 
mahasiswa focus pada satu persoalan yang berkaitan dengan menganalisis sesuatu secara 
menyenangkan (primacy). Memberikan motivasi belajar dengan menyampaikan informasi 
pemberian “voucher nilai” bagi mahasiswa yang aktif dan menjawab kuis dengan sangat baik 
(motivation).Voucher nilai adalah reward yang diberikan atas kemampuan menjawab 
pertanyaan tertentu dengan bobot point bertingkat 5, 10, 15 dan 20 poin. Voucher ini nantinya 
akan digunakan pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester untuk bebas tidak 
menjawab suatu pertanyaan berdasarkan besarnya bobot poin yang terdapat pada voucher nilai. 
Sehingga mahasiswa yang memiliki voucher nilai akan memperoleh kemudahan dalam 
menjawab soal ujian, mahasiswa tersebut tidak perlu menjawab seluruh pertanyaan ujian, 
tetapi pada soal tertentu boleh tidak menjawab pertanyaan yang bobot nilainya sesuai dengan 
poin voucher nilai yang dimilikinya dan menempelkan voucher sesuai dengan nomor soal 
ujian.  

b. Tahapan Pelaksanaan Tindakan. 
Mahasiswa mengumpulkan bahan ringkasan laporan keuangan lengkap dengan annual report 
suatu perusahaan sesuai dengan pengelompokan berdasarkan jenis perusahaan. Hal ini untuk 
mengajak mahasiswa berfikir realitas pada kondisi perusahaan yang sebenarnya, bukan 
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permasalahan yang book oriented, dan mengacu pada fakta yang sebenarnya. Sehingga 
mahasiswa yang belajar analisa laporan keuangan merasa sebagai seorang analis perusahaan 
sungguhan. Hal ini akan lebih bermakna bagi mahasiswa, karena hasil analisis yang 
dilakukannya akan di crosscheck dengan hasil analisis akuntan perusahaan (appropriateness). 
Selanjutnya dosen memberikan penjelasan dan berbagai teknik analisis laporan keuangan, 
selanjutnya akan melakukan tindakan sesuai dengan yang tertuang dalam RPP. Ditahap awal 
akan mengajak mahasiswa untuk berfikir bebas dalam menafsirkan suatu kondisi perusahaan 
berdasarkan laporan keuangan dasar melalui permainan yang menyenangkan (primacy). 
Disela-sela penjelasan materi maupun diakhir proses belajar melakukan interaksi dan diskusi 
baik tanya jawab secara perorangan maupun perkelompok (two way communication). Dan 
berinteraksi secara terbuka dan membahas isu-isu strategis dan terbaru dari suatu perusahaan 
yang menjadi objek pembahasan kelompok (multiple sense learning). 

c. Tahapan observasi  
Yakni meliputi menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data melalui catatan evaluasi 
hasil belajar mahasiswa, menganalisa data dan menyusun langkah-langkah perbaikan.   

d. Tahapan refleksi  
Dilakukan dengan diskusi kepada tim peneliti dan teman-teman dosen yang ahli di bidang 
pendidikan untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal yang telah dilakukan.  

Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap catatan lapangan yang 
telah dikumpulkan dalam setiap pertemuan kelas.Adapun indikator lembar observasi terhadap 
kemampuan mahasiswa menganalisis dengan tepat setiap permasalahan yang disajikan secara 
individual kepada mahasiswa berdasarkan kasus yang ada; kemampuan menginterpretasikan hasil 
kasus yang sudah dianalisis mahasiswa didepan kelas dengan baik berdasarkan isi kasus yang ada; 
kemampuan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain; tingkat 
partisipasi mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan pertanyaan atas hasil 
persentasi mahasiswa lain.Penilaian hasil belajar, dengan menggunakan pretest sebelum 
pembelajaran dimulai dan post test yang dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir pada 
masing-masing siklus. Kemudian diambil hasil rata-rata nilai masing-masing siklus untuk melihat 
keberhasilan dan peningkatan di siklus lanjutan. 

Pada penelitian persentasi observasi dalam tindakan kelas ini, peneliti menetapkan target 
pencapaian nilai observasi sebesar 75% dan hasil observasi mahasiswa dengan batas minimal 75%. 
mahasiswa dikatakan berhasil menganalisis dan mampu mempersentasikan di depan kelas jika 
mahasiswa memahami isi kasus dengan baik dan dapat menjelaskan setiap isi laporan keuangan 
dengan baik berdasarkan kasus.Sedangkan untuk menilai hasil belajar mahasiswa setelah proses 
observasi berlangsung dilakukan dengan cara menyajikan soal berbentuk subjektif test dan 
menetapkan skor atas soal berdasarkan taraf kompetensi mudah, sedang dan sukar dengan 
ketentuan bobot mudah=2, sedang=3 dan sukar=5. Taraf kognitif yang diukur dalam soal adalah 
berbentuk  analisis (C4). Jumlah soal yang disajikan sebanyak 3 item yang disesuaikan dengan 
kompetensi dasar.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pelaksanaan penelitian penerapan Prinsip RAMP2FAME dalam meningkatkan  
kualitas belajar mata kuliah analisa laporan keuangan pada mahasiswa semester VI  program studi 
akuntansidilakukan dalam lingkup yang kecil  yaitu pada kelas VI E Akuntansi  Pagi FE-UMSU. 
Penerapan model ini dilakukan sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015. 
Pada penerapan model ini dilakukan kepada 33 responden dari berbagai karakteristik mahasiswa 
semester VI E yaitu mencakup mahasiswa mahasiswi  yang  berkemampuan rendah, sedang dan 
tinggi. Penerapan model ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kesalahan yang ada pada 
model yang dikembangkan. 

Pelaksanaan dan Temuan Penelitian pada Siklus I 
Tahap Perencanaan 
a. Sebelum pelaksanaan pembelajaran peneliti menyusun RPP sebagai alat perencanaan kegiatan  

pembelajaran agar terarah dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan.  



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 405 

 

Selain itu peneliti mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung serta menyusun alat 
evaluasi sebagai alat ukur hasil pelaksanaan tindakan. 

b. Dua puluh menit (20 menit) pertama peneliti melakukan kegiatanprimacy, dengan cara 
menunjukkan bagaimana cara menganalisis sesuatu yang terkait dengan laporan keuangan, 
sebagai tahap awal peneliti membuat suatu permainan mengajak mereka mengingat  sesuatu 
yang sering terjadi dalam kehidupan mereka dan menunjukkan satu contoh konkrit di depan 
kelas sambil meminta konsentrasi mereka pada alat bantu belajar yang sedang diamati dan 
dijelaskan didepan kelas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menunjukkan cara yang benar 
dalam menganalisis sesuatu. Alasan untuk ini adalah untuk membiasakan mahasiswa terhindar 
dari kebiasaan bergantung pada orang lain  walaupun kadang-kadang sangat sulit untuk “tidak 
mengajari” peserta pada saat mereka membuat kesalahan di permulaan latihan tes awal. 

c. Langkah berikutnya melakukan appropriatenes, tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan 
mahasiswa mengingat kembali akun-akun penting dalam menyusun laporan keuangan 
khususnya yang terkait dengan neraca, laba dan rugi serta laporan perubahan ekuitas sambil 
tetap konsen pada bahan yang sedang ditunjukkan oleh peneliti didepan kelas. Sambil 
meminta mahasiswa menguraikan akun-akun penting yang terdapat dalam tiga kelompok 
laporan keuangan, peneliti juga meminta mereka menemukan akun-akun tersebut dalam alat 
bantu belajar yang ditayangkan peneliti didepan kelas. 

d. Peneliti meminta partisipasi mahasiswa untuk menguraikan apa saja yang dipahami mengenai 
akun penting yang terdapat dalam laporan keuangan dan juga sesuai dengan apa yang tertera 
dalam alat bantu belajar yang sedang diamati didepan. Kegiatan ini tujuannya untuk melihat 
seberapa besar motivation mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah analisa laporan 
keuangan, sehingga peneliti dengan mudah menentukan kegiatan pembelajaran pada tahap 
pemberian tindakan. Hasilnya cukup baik, 76% mahasiswa terdorong untuk memberikan 
jawaban atas akun-akun yang dipertanyakan, tetapi ada juga mahasiswa yang belum mampu  
menemukan jawaban atas akun yang diminta untuk ditemukan dalam alat peraga yang 
ditayangkan oleh peneliti didepan kelas sejumlah 18% dari yang memberikan jawaban. 

Tahap Pelaksanaan Tindakan 
a. Peneliti meminta mahasiswa mengumpulkan bahan annual report suatu perusahaan sesuai 

dengan pengelompokan berdasarkan jenis perusahaan. 
b. Peneliti memberikan penjelasan dan teknik analisis laporan keuangan selama dua puluh (20) 

menit dan selanjutnya memberikan ringkasan dan kata kunci dari materi  yang telah dijelaskan 
tujuannya agar setiap sesi materi yang telah dijelaskan lebih mudah diingat oleh mahasiswa. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari recency dan pemberian ringkasan (summary) akan 
sesering mungkin dilakukan sepanjang menjelaskan tiap sesi materi tidak hanya itu  pesan-
pesan kunci/inti selalu ditekankan bagi mahasiswa di akhir sesi. Selanjutnya peneliti membagi 
mahasiswa atas beberapa kelompok yang terdiri atas 5-6 orang dan meminta mereka 
menganalisis bahan annual report yang telah mereka pegang masing-masing selama lima 
belas (15) menit berikutnya. Kelompok yang dibagi disesuaikan atas jenis perusahaan dari 
annual report yang telah mereka temukan. Sambil mahasiswa melakukan diskusi dalam 
kelompoknya, peneliti melakukan pengamatan atas keterlibatan tiap mahasiswa secara aktif 
dalam kelompoknya (activelearning).  

Agar mahasiswa tetap dapat terlibat secara aktif dalam kelompoknya peneliti tetap 
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu mereka dengan mudah 
menemukan penyelesaian dari setiap kasus yang mereka bahas, tidak hanya itu, peneliti juga 
memberikan kuis-kuis kecil yang mampu membuat mereka lebih bersemangat dan termotivasi 
menyelesaikan kasusnya. Setelah mereka mampu menganalisis annual report dari perusahaan 
yang dibebankan, peneliti meminta masing-masing kelompok mempersentasikan hasil 
temuannya didepan kelas selama kurang lebih sepuluh (10) menit perkelompok. Agar 
kelompok lain lebih mudah mendengar dan mengamati kasus annual report yang 
dipersentasikan tiap kelompok maka peneliti meminta agar bahan yang sedang 
dipersentasikan juga dipegang oleh kelompok lain, kegiatan ini merupakan prinsip 
pembelajaran multiple sense learning(penggunaan lebih dari satu indra). Tujuannya agar 
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mahasiswa dalam kelompok lain lebih banyak wawasan atas hasil analisis laporan keuangan 
dari perusahaan yang berbeda dengan kasus yang sedang mereka bahas sehingga mereka 
mampu berdiskusi lebih banyak lagi.  

Setelah hasil dipersentasikan maka kelompok yang maju wajib memberikan 
kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan atas bahan 
yang telah mereka persentasikan didepan kelas, dan kelompok peserta wajib menanggapi dan 
memberikan respon atas hasil persentasi tiap kelompok yang telah maju didepan kelas waktu 
yang diberikan hanya 5 menit untuk bertanya dan menanggapi. Kegiatan ini merupakan 
prinsip 2 way communication(komunikasi dua arah).  

Tugas peneliti dalam hal ini, mencatat hasil persentasi kelompok didepan baik dari segi 
cara penyampaian, kemampuan berinteraksi dengan peserta lain serta bahasa tubuh yang 
ditunjukkan dalam menyampaikan hasilnya di depan kelas, selain itu peneliti juga mencatat 
pertanyaan dan masukan terbaik dari kelompok peserta serta mencatat kelompok yang benar-
benar memperhatikan temannya didepan saat mempersentasikan hasilnya. Setiap kelompok 
selesai menyajikan hasilnya didepan kelas, maka peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan 
ringan berupa tes atau kuis terkait hasil persentasi dari kelompok yang telah maju, dan bagi 
mahasiswa yang berhasil menjawabnya langsung diberikan nilai dan pujian yang tujuannya 
mereka tetap semangat untuk mendengarkan persentasi dari kelompok berikutnya, bagi 
mahasiswa yang tidak termotivasi menjawab, peneliti juga tetap memberikan penguatan yang 
positif agar mahasiswa tersebut lebih serius lagi mengikuti persentasi kelompok berikutnya 
demikian seterusnya setiap selesai dipersentasikan oleh masing-masing kelompok, peneliti 
selalu memberikan kuis terkait hasil persentasi yang telah dilakukan oleh masing-masing 
kelompok didepan kelas.  

Diakhir kegiatan persentasi yang dilakukan oleh tiap kelompok, peneliti 
mengumumkan hasil persentasi kelompok terbaik, tanggapan kelompok terbaik, penampilan 
kelompok terbaik, kekompakan kelompok terbaik, dan memberikan motivasi untuk lebih 
serius dan lebih konsentrasi lagi pada kelompok yang tidak masuk dalam nominasi agar 
mereka mampu bersaing pada pertemuan berikutnya. Kegiatan ini merupakan prinsip 
feedback. Tidak hanya itu, peneliti juga mengumumkan mahasiswa yang berhak memperoleh 
nilai terbaik pada saat menjawab kuis disetiap akhir sesi yang dilakukan oleh tiap kelompok.  

c. Sebelum  kegiatan pembelajaran berakhir, peneliti memberikan latihan yang terkait dengan 
materi yang telah dijelaskan oleh peneliti dengan  menunjukkan slide yang terkait dengan 
laporan keuangan dengan versi berbeda dari yang dicontohkan diawal pembelajaran, 
berdasarkan slide tersebut mahasiswa diminta menyelesaikan kasus yang diminta dalam 
tempo lima belas (15) menit. Hasil jawaban mahasiswa atas soal latihan tersebut masih kurang 
baik karena hanya 36% mahasiswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan dengan 
perolehan skor berada diatas 75 yaitu rata-rata skor sebesar 82.70, sedangkan 64% lainnya 
masih perlu pemahaman lebih lanjut dengan perolehan skor berada dibawah 75 dengan rata-
rata skor 62.50.  Kegiatan ini merupakan prinsip exerciseyaitu  dengan membuat peserta 
melakukan latihan atau mengulang informasi yang diberikan, diharapkan dapat meningkatkan 
kemungkinan mereka semakin mampu mengingat informasi yang sudah diberikan. Peneliti 
juga memberikan soal kuis sebagai uji kemampuan atas materi belajar yang telah diselesaikan, 
dengan cara memberikan kesempatan khusus bagi beberapa orang yang memperoleh nilai 
terbaik untuk dapat menjawab pertanyaan kuis dengan hadiah “voucher nilai”. 

Dipuncak kegiatan peneliti meminta mahasiswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajarinya (recency) dan peneliti menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya untuk dapat dipelajari oleh mahasiswa sebelum dilakukan pertemuan 
berikutnya. Pelaksanaan kegiatan seperti ini berlangsung hingga menjelang ujian tengah 
semester genap tahun 2014-2015. 

Tahap Pengamatan 
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

pada mahasiswa pada saat mereka melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk membahas  
kasusannual report dari perusahaan. secara khusus peneliti menggunakan lembaran observasi yang 
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telah disiapkan. Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung menyangkut aktivitas 
belajar mahasiswa dalam mengikuti pelajaran dan diskusi yang telah dibangun dan memberi tanda 
ceklis (√) pada lembar observasi. Observasi ini bertujuan untuk kesesuian tindakan dengan rencana 
yang telah disusun dan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan 
perubahan sesuai dengan yang dikehendaki. 

Berdasarkan hasil pengamatan sesuai dengan sembilan prinsip pembelajaran RAMP2FAME 
dari enam (6) kelompok yang telah dibagi dengan jumlah mahasiswa terdiri dari 5-6 orang, 
diperoleh kesimpulan bahwa satu (1) kelompok memperoleh hasil persentasi yang sangat maksimal 
baik dari segi penyampaian maupun kemampuan menanggapi setiap pertanyaan maupun tanggapan 
dari kelompok lain, dari segi penampilan (bahasa tubuh) saat mempersentasikan di depan kelas 
terlihat sempurna dan tidak kaku ataupun terkesan takut pada saat menyajikan hasil diskusinya, 
sedangkan dua (2) kelompok, hasil presentasinya juga sangat baik dan mampu mempresentasi 
dengan baik, walaupun dalam menjawab pertanyaan masih tersendat-sendat dan dibantu dengan 
arahan dari dosen (peneliti), demikian pula dalam menjawab masih kelihatan malu-malu dan kaku. 
Untuk tiga (3) kelompok lainnya memperoleh hasil persentasi yang kurang maksimal, selain 
kurang mampu menyajikan hasil diskusinya dengan baik, kelompok tersebut juga belum mampu 
menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari kelompok lain dengan baik, sehingga selama 
mereka menyajikan didepan memunculkan rasa bosan bagi kelompok pendengar untuk memahami 
dan mendengarkan hasil penyajian mereka.   

Untuk kelompok peserta, kelompok yang paling aktif memberikan pertanyaan ada tiga (3) 
kelompok dan dari jumlah mahasiswa yang terdiri dari 5-6 orang tersebut dalam tiap kelompok 
yang benar-benar aktif memberikan pertanyaan (feedback), menemukan jawaban atas setiap 
pertanyaan (active learning) maupun memberikan masukan yang sesuai dengan materi yang 
disajikan hanya sekitar 2-3 orang saja, sedangkan yang lainnya hanya aktif mendengar dan menulis 
(Multiple Sense Learning). Untuk tiga (3) kelompok lainnya tidak begitu aktif, tetapi untuk 
beberapa hal yang tidak mereka fahami mau mereka tanyakan kepada mahasiswa yang sedang 
persentasi bahkan kepada peneliti (feedback). Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk 
melihat kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama tim dalam kelompoknya juga 
dengan kelompok lain sehingga peneliti dapat menyusun langkah selanjutnya. 

Tahap Refleksi 
Tahap refleksi pada pelaksanaan sembilan prinsip pembelajaran RAMP2FAME dilakukan 

berdasarkan hasil observasi. Tahap ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah pembelajaran 
sudah berlangsung efektif, dan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa selama proses belajar 
mengajar berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan tindakan yang dilakukan 
berdasarkan diskusi dengan tim peneliti dan teman-teman dosen yang ahli di bidang pendidikan 
untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal yang telah dilakukan. Dan kesimpulannya hasil 
refleksi masih harus dilanjutkan untuk melakukan tahap perencanaan pada siklus II. 

Pelaksanaan dan Temuan Penelitian pada Siklus II 
Siklus II ini dilakukan setelah pelaksanaan MID semester genap tahun akademik 2014-2015. 

Strategi pelaksanaan pembelajaran pada siklus II tidak persis sama dengan pelaksanaan pada siklus 
I, tetapi dilakukan penyesuaian kembali pada isi materi yang akan diajarkan oleh mahasiswa di 
depan kelas. Adapun tahapan pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut: 

Tahap Perencanaan 
a. Sebelum pelaksanaan pembelajaran peneliti menyusun RPP sebagai alat perencanaan kegiatan  

pembelajaran agar terarah dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan.  
Selain itu peneliti mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung serta menyusun alat 
evaluasi sebagai alat ukur hasil pelaksanaan tindakan. 

b. Dua puluh menit (20 menit) pertama peneliti melakukan kegiatan P: primacy (menarik 
perhatian di awal sesi) dengan pemberian latihan tes awal. Adapun tes yang diberikan masih 
berasal dari informasi ringkasan laporan keuangan dan  annual reportdari sebuah perusahaan. 
Tes yang diberikan kali ini sedikit lebih kompleks dari tes yang diberikan pada awal 
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pertemuan (siklus I). Untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan tes tersebut, peneliti 
memberikan kata kunci dalam kasus yang ada. Bagi mahasiswa yang memahami kata kunci 
tersebut, tidak akan kesulitan memecahkan masalah yang terdapat dalam kasus, sedangkan 
bagi mahasiswa yang kesulitan memahami kata kunci, akan mengalami hambatan dalam 
menyelesaikan kasus yang ada. Kata kunci yang dibuat tujuannya untuk menarik perhatian 
siswa sekaligus mengingatkan memori mereka pada pertemuan sebelumnya. 

c. Langkah berikutnya peneliti melakukan  A: appropriatenes atau kesesuaian, dalam kegiatan 
ini peneliti mengarahkan mahasiswa mengingat kembali seluruh akun-akun penting dalam 
menyusun laporan keuangan khususnya yang terkait dengan neraca, laba dan rugi serta 
laporan perubahan ekuitas sambil tetap konsen pada latihan yang sedang mereka selesaikan.  

d. Langkah selanjutnya peneliti meminta partisipasi mahasiswa untuk menukar hasil jawabannya 
dengan teman lainnya untuk sama-sama diperiksa dan meminta mereka menyebutkan apa saja 
akun penting yang terdapat dalam lembar tes laporan keuangan  yang sudah mereka jawab 
tersebut. Kegiatan ini tujuannya untuk melihat seberapa besarM:motivationmahasiswa untuk 
mengingat kembali materi sebelumnya. Hasilnya lebih baik dari siklus sebelumnya, rata-rata 
84,8%  mahasiswa terdorong untuk memberikan jawaban atas akun-akun yang dipertanyakan, 
tetapi ada juga mahasiswa sekitar 14% yang belum mampu menemukan jawaban atas akun 
yang diminta untuk ditemukan dalam alat peraga yang ditayangkan oleh peneliti didepan kelas 
sekalipun mereka sudah diberi kata kunci. 

Tahap Pelaksanaan Tindakan 
a. Peneliti meminta mahasiswa mengumpulkan bahan annual report suatu perusahaan yang lebih 

kompleks sesuai dengan pengelompokan berdasarkan jenis perusahaan. 
b. Peneliti memberikan penjelasan dan teknik analisis laporan keuangan selama dua puluh (20) 

menit dan selanjutnya memberikan ringkasan dan kata kunci dari materi  yang telah dijelaskan 
tujuannya agar setiap sesi materi yang telah dijelaskan lebih mudah diingat oleh mahasiswa 
(R: recency) dan pemberian ringkasan (summary) terus  dilakukan sepanjang menjelaskan tiap 
sesi materi di akhir sesi. Selanjutnya peneliti membagi mahasiswa atas beberapa kelompok 
yang terdiri atas 5-6 orang, kali ini dilakukan perubahan anggota tiap kelompok untuk lebih 
membangkitkan motivasi peserta yang belum mampu berpartisipasi dengan baik. Selanjutnya 
meminta mereka menganalisis bahan annual report yang telah mereka pegang masing-masing 
selama lima belas (15) menit berikutnya.  

Kelompok yang dibagi disesuaikan atas jenis perusahaan dari annual report  yang telah 
mereka temukan. Sambil mahasiswa melakukan diskusi dalam kelompoknya, peneliti 
melakukan pengamatan atas keterlibatan tiap mahasiswa secara aktif dalam kelompoknya 
A:active learning. Agar mahasiswa tetap dapat terlibat secara aktif dalam kelompoknya 
peneliti tetap memberikan  pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu mereka dengan 
mudah menemukan penyelesaian dari setiap kasus yang mereka bahas, tidak hanya itu, 
peneliti juga memberikan kuis-kuis kecil yang mampu membuat mereka lebih bersemangat 
dan termotivasi menyelesaikan kasusnya. Setelah mereka mampu menganalisis annual report  
dari perusahaan yang dibebankan, peneliti meminta masing-masing kelompok 
mempersentasikan hasil temuannya didepan kelas selama kurang lebih sepuluh (10) menit 
perkelompok. Agar kelompok lain lebih mudah mendengar dan mengamati kasus annual 
report  yang dipersentasikan tiap kelompok maka peneliti meminta agar bahan yang sedang 
dipersentasikan juga dipegang oleh kelompok lain, kegiatan ini merupakan prinsip 
pembelajaran M: multiple sense learning tujuannya agar mahasiswa dalam kelompok lain 
lebih banyak wawasan atas hasil analisis laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda 
dengan kasus yang sedang mereka bahas sehingga mereka mampu berdiskusi lebih banyak 
lagi. Setelah hasil dipersentasikan maka kelompok yang maju wajib memberikan kesempatan 
kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan atas bahan yang telah 
mereka persentasikan didepan kelas, dan kelompok peserta wajib menanggapi dan 
memberikan respon atas hasil persentasi tiap kelompok yang telah maju didepan kelas waktu 
yang diberikan hanya 5 menit untuk bertanya dan menanggapi. Kegiatan ini merupakan 
prinsip 2 way communication.  
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Tugas peneliti dalam hal ini, mencatat hasil persentasi kelompok didepan baik dari segi 
cara penyampaian, kemampuan berinteraksi dengan peserta lain serta bahasa tubuh yang 
ditunjukkan dalam menyampaikan hasilnya di depan kelas, selain itu peneliti juga mencatat 
pertanyaan dan masukan terbaik dari kelompok peserta serta mencatat kelompok yang benar-
benar memperhatikan temannya didepan saat mempersentasikan hasilnya. Setiap kelompok 
selesai menyajikan hasilnya di depan kelas, maka peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan 
ringan berupa tes atau kuis terkait hasil persentasi dari kelompok yang telah maju, dan bagi 
mahasiswa yang berhasil menjawabnya langsung diberikan nilai dan pujian yang tujuannya 
mereka tetap semangat untuk mendengarkan persentasi dari kelompok berikutnya, bagi 
mahasiswa yang tidak termotivasi menjawab, peneliti juga tetap memberikan penguatan yang 
positif agar mahasiswa tersebut lebih serius lagi mengikuti persentasi kelompok berikutnya 
demikian seterusnya setiap selesai dipersentasikan oleh masing-masing kelompok, peneliti 
selalu memberikan kuis terkait hasil persentasi yang telah dilakukan oleh masing-masing 
kelompok didepan kelas.  

Diakhir kegiatan persentasi yang dilakukan oleh tiap kelompok, peneliti 
mengumumkan hasil persentasi kelompok terbaik, tanggapan kelompok terbaik, penampilan 
kelompok terbaik, kekompakan kelompok terbaik, dan memberikan motivasi untuk lebih 
serius dan lebih konsentrasi lagi pada kelompok yang tidak masuk dalam nominasi agar 
mereka mampu bersaing pada pertemuan berikutnya. Tidak hanya itu, peneliti juga 
mengumumkan mahasiswa yang berhak memperoleh nilai terbaik pada saat menjawab kuis 
disetiap akhir sesi yang dilakukan oleh tiap kelompok. Kegiatan ini merupakan prinsip F: 
Feedback(umpan balik). 

c. Sebelum  kegiatan pembelajaran berakhir, peneliti memberikan latihan yang terkait dengan 
materi yang telah dijelaskan oleh peneliti dengan  menunjukkan slide yang terkait dengan 
laporan keuangan dengan persi berbeda dari yang dicontohkan diawal pembelajaran, 
berdasarkan slide tersebut mahasiswa diminta menyelesaikan kasus yang diminta dalam 
tempo lima belas (15) menit. Hasil jawaban mahasiswa atas soal latihan tersebut sangat baik 
yaitu sekitar 85% mahasiswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan dengan perolehan 
skor berada diatas 75 yaitu rata-rata skor sebesar 82.33, sedangkan 15% lainnya masih perlu 
pemahaman lebih lanjut dengan perolehan skor berada dibawah 75.  Kegiatan ini merupakan 
prinsip E: Exercise (latihan) yaitu  dengan membuat peserta melakukan latihan atau 
mengulang informasi yang diberikan, diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan mereka 
semakin mampu mengingat informasi yang sudah diberikan. Kuis dengan hadiah voucher nilai 
diperoleh 4 orang mahasiswa masing-masing mendapatkan voucher sesuai dengan 
kemampuan menjawab. 

Dipuncak kegiatan peneliti meminta mahasiswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajarinya (R: Recency) dan peneliti menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya untuk dapat dipelajari oleh mahasiswa sebelum dilakukan pertemuan 
berikutnya. Pelaksanaan kegiatan seperti ini berlangsung hingga menjelang semester genap 
tahun 2014-2015. 

Tahap Pengamatan 
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

pada mahasiswa pada saat mereka melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk membahas  
kasusannual report dari perusahaan. secara khusus peneliti menggunakan lembaran observasi yang 
telah disiapkan. Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung menyangkut aktivitas 
belajar mahasiswa dalam mengikuti pelajaran dan diskusi yang telah dibangun dan memberi tanda 
ceklis (√) pada lembar observasi. Observasi ini bertujuan untuk kesesuian tindakan dengan rencana 
yang telah disusun dan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan 
perubahan sesuai dengan yang dikehendaki.  

Berdasarkan hasil pengamatan dari enam (6) kelompok yang telah dibagi dengan jumlah 
mahasiswa terdiri dari 5-6 orang, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh kelompok memperoleh hasil 
persentasi yang sangat maksimal baik dari segi penyampaian maupun kemampuan menanggapi 
setiap pertanyaan maupun tanggapan dari kelompok lain, dari segi penampilan (bahasa tubuh) saat 
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mempersentasikan didepan kelas seluruhnya terlihat sempurna dan tidak kaku ataupun terkesan 
takut pada saat menyajikan hasil diskusinya didepan kelas. Untuk kelompok peserta, kelompok 
yang paling aktif memberikan pertanyaan ada tiga (5) kelompok dan dari jumlah mahasiswa yang 
terdiri dari 5-6 orang tersebut dalam tiap kelompok yang benar-benar aktif memberikan pertanyaan 
(feedback), menemukan jawaban atas setiap pertanyaan (active learning) maupun memberikan 
masukan yang sesuai dengan materi yang disajikan hanya sekitar 4-5 orang saja, sedangkan yang 
lainnya hanya aktif mendengar dan menulis (Multiple Sense Learning). Tujuan dari kegiatan 
observasi ini adalah untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama tim 
dalam kelompoknya juga dengan kelompok lain sehingga peneliti dapat menyusun langkah 
selanjutnya. 

Tahap Refleksi 
Tahap refleksi pada pelaksanaan sembilan prinsip pembelajaran RAMP2FAME dilakukan 

berdasarkan hasil observasi. Tahap ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah pembelajaran 
dengan model sembilan prinsip pembelajaran RAMP2FAME sudah berlangsung efektif, dan untuk 
mengetahui hasil belajar mahasiswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga dapat 
disimpulkan dari keseluruhan tindakan yang dilakukan berdasarkan diskusi dengan tim peneliti dan 
teman-teman dosen yang ahli di bidang pendidikan untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal 
yang telah dilakukan. Dan kesimpulannya hasil refleksi tidak perlu dilanjutkan siklus berikutnya 
(siklus III) mengingat dari total kelas sudah melebihi 65% yang mencapai ketuntasan belajar. 
Hingga siklus kedua dilakukan yang mencapai ketuntasan sebanyak 85%, artinya seluruh 
mahasiswa benar-benar bisa melakukan analisis laporan keuangan sesuai dengan metode analisis 
yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada saat mahasiswa-mahasiswi melakukan 
sembilan prinsip pembelajaran orang dewasa RAMP2FAME tampak bahwa dari tiga puluh tiga 
(33)  orang mahasiswa-mahasiswi yang terbagi atas enam (6) kelompok dapat terlaksana dengan 
baik. Dari 33 orang mahasiswa terdapat 64% (21) orang tidak berhasil dengan baik saat 
pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. Dari pengamatan yang dilakukan, mahasiswa yang tidak 
tuntas dalam melakukan sembilan prinsip pembelajaran orang dewasa RAMP2FAME memiliki 
beberapa kekurangan. Kekurangannya terlihat pada saat menentukan cara menguraikan 
permasalahan dan menentukan faktor-faktor penyebab menyebabkan naik turunnya kinerja 
perusahaan berdasarkan akun laporan keuangan yang terdapat dalam kasus perusahaan yang telah 
dibebankan pada setiap kelompok, selain itu beberapa diantara mereka juga kurang memperhatikan 
suasana belajar (active learning) dan bahkan kurang mampu menggunakan berbagai indranya 
untuk mengamati dan mencatat setiap kata kunci penting yang disajikan oleh setiap kelompok 
(Multi  Sense Learning).  

Maka untuk mengatasi hal ini peneliti mengembangkan penerapan prinsip primacy, diawal 
perkuliahan penelitidengan mengajak mahasiswa mencari informasi langsung mengunjungi situs 
perusahaan melalui internet tentang isu terbaru tentang salah perusahaan yang menjadi kasus 
pembahasan. Hal ini mengacu pada temuan Diana Tien (2010) yang menyatakan bahwa rancangan 
pembelajaran berbasis internet mampu meningkatkan kualitas belajar mengajar untuk menganalisa 
laporan  keuangan. dan hal ini terbukti bahwa dengan menggunakan teknologi mahasiswa merasa 
diberi kebebasan untuk menggunakan peralatan gadget mereka untuk proses belajar. 

Untuk meningkatkan rasa ketertarikan mahasiswa untuk melakukan analisis laporan 
keuangan dengan baik, peneliti juga mengembangkan prinsip Appropriateness dengan memberikan 
tambahan informasi tentang alat bantu yang dipakai guna memudahkan penghitungn angka dan 
rasio hingga pembuatan grafik dengan aplikaasi Ms Excel, sehingga memudahkan mahasiswa 
dalam membaca dan menganalisis, dan selanjutnya dicross chek langsung kesesuaian hasil 
anaalisis mahasiswa dengan analisis yang dibuat perusahaan. Kesesuaian hasil akan memberikan 
kepuasan tersendiri bagi mahasiswa. Bagi yang tidak memperoleh kesamaan hasil menjadi 
penasaran dan tertarik untuk melakukan koreksi, mengapa hasil mereka tidak sesuai dengan hasil 
perusahaan. Sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perbaikan tanpa harus dipaksa. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan Ngadirin et al, (2009), bahwa belajar akan menjadi menarik apabila 
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pengetahuan yang dipelajari terkait dengan pemecahan permasalahan kehidupan dan dapat 
diaplikasikan.   

Peneliti juga mengembangkan prinsip active learning dengan cara mengajak mahasiswa 
berfikir kritis (criticalthinking). Critical thinking adalah kemampuan seseorang untuk dirinya 
sendiri, mendisiplinkan dirinya, memonitor dirinya, dan mampu berpikir untuk mengoreksi dirinya 
sendiri; dimana secara rutin mereka akan mengaplikasikan standar-standar intelektual pada 
elemen- elemen cara berpikir dengan tujuan untuk membentuk atribut intelektual (Paul dan Elder, 
2008). Dosen tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber belajar, terutama di era digital dewasa 
ini, dimana sumber belajar bisa diperoleh dengan relatif mudah melalui bantuan teknologi 
informasi, tidak dapat dipungkiri bahwa era digital memberikan dampak yang positif terhadap 
dunia kependidikan, sebagai contoh adalah munculnya alternatif-alternatif sumber belajar dan 
media pembelajaran (Annisa Ratna Sari, 2013) 

Berdasarkan hasil penilaian lewat observasi sembilan prinsip pembelajaran orang dewasa  
RAMP2FAME diperoleh kesimpulan bahwa satu (1) kelompok memperoleh hasil persentasi yang 
sangat maksimal baik dari segi penyampaian maupun kemampuan menanggapi setiap pertanyaan 
maupun tanggapan dari kelompok lain, dari segi penampilan (bahasa tubuh) saat 
mempersentasikan didepan kelas, tiga (3) kelompok yang terlihat baik dan tidak kaku ataupun 
terkesan takut pada saat menyajikan hasil diskusinya didepan kelas, namun masih kelihatan malu-
malu dan kaku dalam menjawab dan memberikan tanggapan atas pertanyaan temannya terkaang 
perlu diarahnkan peneliti. Untuk dua (2) kelompok lainnya memperoleh hasil persentasi yang 
kurang maksimal, selain tidak mampu menyajikan hasil diskusinya dengan baik, kelompok 
tersebut juga tidak mampu menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari kelompok lain dengan 
baik, sehingga selama mereka menyajikan didepan memunculkan rasa bosan bagi kelompok 
pendengar untuk memahami dan mendengarkan hasil penyajian mereka. Hasil ini menjadi 
kesimpulan bagi peneliti untuk melakukan siklus berikutnya.  

Pada pelaksanaan siklus ke II, dengan beberapa pengembangan prinsip primacy, 
appropriateness, motivation,  hasil jawaban mahasiswa atas latihan akhir yang diberikan sangat 
baik yaitu sekitar 85% mahasiswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan dengan perolehan 
skor berada diatas 75 yaitu rata-rata skor sebesar 82.33, sedangkan 15% lainnya masih perlu 
pemahaman lebih lanjut dengan perolehan skor berada dibawah 75. Berdasarkan hasil pengamatan 
tersebut diperoleh kesimpulan bahwa seluruh kelompok memperoleh hasil persentasi yang sudah 
maksimal, bahkan dua (2) kelompok memperoleh predikat sangat maksimal baik dari segi 
penyampaian maupun kemampuan menanggapi setiap pertanyaan maupun tanggapan dari 
kelompok lain, dari segi penampilan (bahasa tubuh) saat mempersentasikan didepan kelas 
seluruhnya terlihat sempurna dan tidak kaku ataupun terkesan takut pada saat menyajikan hasil 
diskusinya di depan kelas. Dan kesimpulannya hasil refleksi tidak perlu dilanjutkan ke siklus 
berikutnya (siklus III) mengingat dari total kelas sudah melebihi 65%, ketuntasan belajar mencapai 
85%, artinya seluruh mahasiswa benar-benar bisa melakukan analisis laporan keuangan. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Proses pembelajaran dengan menggunakan sembilan prinsip pembelajaran orang dewasa 
RAMP2FAME dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Analisa Laporan 
Keuangan program studi akuntansi. Proses pembelajaran yang dengan diawali dengan penyusunan 
RPP yang mengacu pada prinsip RAMP2FAME, membuat mahasiswa fokus pada persoalan yang 
berkaitan dengan menganalisis laporan keuangan secara menyenangkan (primacy) dan belajar aktif 
(activelearning). Meningkatkan motivasi belajar dengan pemberian “voucher nilai” bagi 
mahasiswa yang aktif dan menjawab kuis dengan sangat baik (motivation) ternyata mendapat 
respon yang cukup baik dari mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan dari satu 
siklus ke siklus selanjutnya yaitu dari nilai rata-rata tes siklus I yang hanya sebesar 69.8 meningkat 
menjadi 82.33 pada tes siklus II. Nilai rata-rata tes siklus I yang belum memenuhi Kriteria 
Kelulusan Maksimal (KKM), namun pada siklus II sudah memenuhi nilai KKM. Selain itu, 
persentasi daya serap juga meningkat dari 36% menjadi 85%, artinya ada peningkatan dalam 
banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai ≥ 75. 
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Pelaksanaan pembelajaran dengan sembilan prinsip pembelajaran orang dewasa 
RAMP2FAME dapat juga diterapkan pada mata kuliah akuntansi lainnya. Sangat memungkinkan 
juga diterapkan pada kelas lain. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa 
sebaiknya mengembangkan konsep dan keragaman teknologi dan pendekatan lainnya untuk 
meningkatkan aspek lain dalam pembelajaran. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan 
terima kasih kepada pihak internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah 
mendanai penelitian tindakan kelas ini, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran di kelas.  
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Abstract: The development of softskills is urged to build the characteristics of students for 
working purposes and for socializing. Hardskills are necessesary to support students softskills by 
20%. Hence, a teacher needs to accomplish three steps in learning process, that are lesson 
planning, lesson implementation, and lesson evaluation. These three steps are included in a lesson 
study. A lesson study is an important learning model to enhance the development of teachers’ and 
students’ competencies through a collaborative learning and assessment based on a colleagial 
principle to help each others and based on a mutual learning principle to build a learning 
community. In practice, this model is also implemented in a teacher community as a team teaching 
to obtain a better learning achievement by emphasizing on various concepts in a lesson study. The 
results of this study show that the implementation of Cooperative Learning Model with Make 
aMatch Tournamaent enhances the development of students softskills. 
 
Keywords: soft-skills, hard-skills, team teaching, lesson study 
 

Kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis saja 
(hard-skills) melainkan juga ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola diri dan orang lain 
(soft-skills). Oleh karena itu, pengembangansoft-skills sangat penting dilaksanakan di dunia 
pendidikan, yaitu dengan memberikan pembinaan mentalitas pada mahasiswa semester 3 pada 
porgram studi akuntansi. 

Penerapan lesson study dalam penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang maksimal 
dalam membina mahasiswa sejak dini agar dapat menguasai tidak hanya hard-skills tetapi juga 
soft-skills. Dunia kerja sangat percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah meraka 
yang tidak hanya memiliki kemahiran hard-skills saja, melainkan juga merupakan sumber daya 
yang piawai aspek soft-skillsnya. Penelitian di Harvard University Amerika Serikat (dalam 
Purnamasari) menyebutkan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh 
pengetahuan dan kemampuan teknis (hard-skills) saja, tetapi juga kemampuan seseorang 
mengelola diri dan orang lain (soft skills), yaitu dengan komposisi 20% kesusksesan ditentukan 
oleh hard-skills, dan 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh soft-skills. 

Dengan mengkaji kebutuhan pada dunia kerja dan pendidikan maka pendidikan soft-skills 
menjadi kebutuhan yang sangat penting. Kebanyakan dunia pendidikan mengajarkan kepada 
mahasiswahard-skills dengan sedikitsoft skills. Dalam rangka peningkatan soft-skills mahasiswa, 
maka proses pembelajaran harus direkayasa sehingga tujuan untuk membentuk mahasiswa yang 
mampu menguasai soft-skills dapat tercapai. Salah satu rekayasa pembelajaranyang dapat 
diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif yang merupakan strategi pembelajaran dengan 
berbagai jenis karakter dan sifat mahasiswa yang berbeda (heterogen) sebagai anggota kelompok 
kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda seperti di atas 
namun dalam pembelajaran ini setiap mahasiwa harus mampu bekerja sama dan saling membantu 
untuk memahami matakuliah. Pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai 
setidaknya 3 tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim et.al. (2000) dalam 
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Purnamasari, yaitu: “hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaanindividu, dan 
pengembangan keterampilan sosial”. 

Berdasarkan hasil obeservasiterhadap pelaksanaan Lesson Study, kemampuan soft skills 
mahasiswa dilihat dari keaktifan dan kerjasama mahasiswa khususnya dalam mata kuliah Sistim 
Informasi Akuntansi masih cukup rendah. Mayoritas mahasiswa masih merasa kurang mampu dan 
tidak percaya diri serta belum berani mengajukan atau menjawab pertanyaan dari dosen; 
mahasiswa cenderung kurang aktif dan memiliki kemampuan bekerjasama yang lemah. Hal ini 
juga disebabkan karena terdapat empat dosen sebagai observer dan satu jadi model dalam satu 
kelas yang akan membuat mahasiwa semakin “tertekan”. Oleh karena itu, salah satu pemicu 
permasalahan rendahnya soft-skills mahasiswa dalam pelaksanaan lesson studytersebut adalah 
bagaimana dosen dalam mengajar dan mendidik. 

Oleh karena itu suatu proses pembelajaran memerlukan tiga tahap yang harus dilakukan 
oleh dosen adalah 1) perencanaan (plan), 2) pelaksanaan (do), 3) refleksi (see), tiga tahap itu ada di 
dalam konteks lesson study. Hal ini penting dilakukan karena Lesson Study (LS) merupakan model 
kegiatan pembelajaran yang bisa mengarah pada penigkatan komptensi pendidik dan peserta didik 
(mahasiswa) melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 
prinsip-prinsip kolegialitas yang saling mambatu dan mutual learning untuk membangun 
komunitas learning. Dalam praktiknya LS ini dilakukan oleh sekelompok dosen (Team Teaching) 
untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dengan penekanan pada berbagai tema yang ada 
pada Lesson Study. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan rekayasa pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan hasil pengamatan selama melaksanakan lesson study yaitu dengan 
rekayasa model pembelajaran kooperatif berbasis studi kasus. Oleh karena itu, penelitan ini 
mencoba meneliti proses pembelajaran dengan model kooperatif berbasis studi kasus. Dengan 
demikian perumusan masalah dalam peneltian ini adalah “bagaimana penerapan model 
pembelajaran kooperatif dengan tipe Make a Match Tournamentdapat meningkatkan soft-skills 
mahasiswa dalam memahami Akuntansi Syariah?” 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan, yaitu 
untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran, sehingga hasil belajar mahasiswa juga 
meningkat, serta untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki model pengajarandosen dalam 
melakukan kegaitan pembelajaran. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan dan pencarian model pembelajaran yang baik dan 
cocok bagi dosen, serta sebagai acuan pembelajran mahasiswa bagaimana memahami akuntansi 
syariah dengan pendekatan games, atau mencari jawaban yang sesuai dengan soal yang ada. 

Menurut Lie (2008:41) pembelajaran Kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 
menggunakan sistem pengelompokan secara heterogen, yaitu antara tiga sampai lima siswa yang 
memiliki kemampuan akademik, jenis kelamin, suku yang berbeda-beda dan saling bekerja sama 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.Menurut Zaini (2008:32) strategi 
make a match adalah strategi yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulang materi yang 
telah diberikan sebelumnya maupun materi yang baru diajarkan. Salah satu keunggulan strategi ini 
adalah peserta didik mencari informasi dengan mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 
konsep atau topik dalam bentuk Pertanyaan (adanya soal) dan jawaban (adanya Jawaban atas 
pertanyaan) dengan suasana yang menyenangkan. Setiap peserta didik mempunyai tanggung jawab 
yang sama dalam pembelajaran, walaupun dilakukan secara berkelompok. Rangkaian pertanyaan 
dan jawaban yang diberikan akan merangsangsiswa untuk menemukan sendiri informasi bukan 
sekedar menerima. Dengan demikian diharapkan semua peserta didik belajar dengan optimal dan 
hasil belajarnya meningkat. 

Metodemake a match atau teknik mencari pasangan merupakan teknik yang dikembangkan 
oleh Larana Curran (1994). Langkah-langkah penerapan pembelajaran tipe make a match adalah: 
1) Guru menyiapkan beberapa kartu soal yang berisi bebrapa atau topik yang cocok untuk sesi 
review (sejumlah setengah dari jumlah siswa dikelas), selain membuat kartu soal juga membuat 
kartu jawaban; 2) Kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap siswa; 3) Setiap siswa mendapat satu 
buah kartu yaitu kartu soal atau kartu jawaban; 4) Setiap siswa harus mencari jawaban dari kartu 
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yang dipegang (apabila memegang kartu soal, maka siswa harus mencari kartu jawaban, begitupun 
sebaliknya); Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sesuai dengan soal dan jawaban, 
maka siswa tersebut mendapatkan niai. 

Team games tournament (TGT) pertama kali dikembangkan oleh David de Vries dan Keith 
Edward di Universitas John Hopkins. Pada pembelajaran kooperatif siswa dikelompokkan dalam 
beberapa tim yang terdiri dari 4 (empat) anggota atau lebih yang ditinjau dari kemampuan siswa, 
jenis kelamin, suku atau ras yang berbeda untuk bekerjasama dalam tim untuk mengerjakan lembar 
kerja dan belajar bersama untuk persiapan menghadapi turnamen. 

Menurut Slavin (2009:163-168) model pembelajaran kooperatif tipe team games 
tournaments menggunakan permainan akademik. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerja 
sama antar kelompok dengan mengembangkan kerja sama antar personal. Dalam pembelajaran 
TGT peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh 
skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dapat juga diselingi dengan 
pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok. Secara umum peran guru dalam model ini adalah 
memacu siswa agar lebih serius dan semangat, kemudian membandingkan dengan prestasi siswa 
(kelompok) lain. Dengan demikian dapat ditentukan kelompok mana yang berhasil mencapai 
prestasi yang paling baik. 

Menurut Nur & Wikandari (2000) menjelaskan bahwa team games tournaments telah 
digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dan paling cocok digunakan untuk mengajar 
tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar. Ada lima 
komponen utama dalam team games tournaments yaitu: 1) penyajian kelas, 2) Kelompok (team), 
3) Game, 4) Turnamen, 5) Penghargaan kelompok. 

Istilah soft-skills berkaitan dengan EQ (Emotional Intelligence Quotient), yaitu kumpulan 
karakter kepribadian, rahmat sosial, komunikasi, bahasa, kebiasan pribadi, keramahan, dan 
optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain.Menurut Berthal (dalam Muqowim, 
2012:5), soft skills diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan 
memaksimalkan kinerja manusia. Menurut Putra dan Pratiwi (2005:5) soft skills adalah 
kemampuan-kemampuan tak terlihat yang diperlukan untuk sukses, misalnya kemampuan 
berkomunikasi, kejujuran/integritas dan lain-lain. Secara umum soft-skills diartikan sebagai 
kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis, yang lebih mengutamakan kemampuan intra 
dan interpersonal (www.infodiknas.com). 

Menurut Coates (dalam Made Utama,2010) menyebutkan bahwa intra-personalitas adalah 
keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, seperti manajemen waktu, 
manajemen stress, manajemen perubahan, karakter transformasi,berpikir kreatif, memiliki acuan 
tujuan positif, dan teknik belajar cepat, sedangkan inter-personalitas adalah keterampilan 
berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan kelompok masyarakatnya dan lingkungan 
kerjanya serta interaksi dengan individu manusia sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja 
secara maksimal, kemampuan memotivasi, kemampuan memimpin, kemampuan negosiasi, 
kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menjalin relasi, dan kemampuan 
bicara dimuka umum. 

Secara garis besar,soft-skills bisa digolongkan ke dalam dua kategori: intrapersonal dan 
interpersonal skill. Intrapersonal skill mencakup: self awareness (self confident, self assessment, 
trait, dan preference, emotional awareness) dan self skill (improvement, self control, trust, 
worthiness, time/ source management, proactivity, conscience). Sedangkan interpersonal skill 
mencakup social awareness(political awareness, devoleping others, levereging diversity, service 
orientation, empathy, dan social skill (leadership, influence, communication, confict management, 
cooperation, team work, synergy) (Purnamasari,2013). 

Soft-skills yang perlu dikembangkan oleh siswa tidak lain adalah penanaman sikap jujur, 
keaktifan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, menghargai orang lain dan komitmen. Soft skil 
yang perlu diasah dapat dikelompokkan kedalam enam kategori yaitu keterampilan komunikasi 
lisan dan tulisan (communicative skills), keterampilan berorganisasi (organizational skill), 
kepemimpinan (leadership), kemampuan berfikir kreatif dan logis (logic and creative,), ketahanan 
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menghadapi tekanan (effort), kerjasama tim dan interpersonal (group skills), Saillah (dalam 
Purnamasari,2013).  

Sharma (2009), menyebutkan bahwa soft skills adalah seluruh aspek darigeneric skills yang 
juga termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan non-academic skills. 
Ditambahkan pula bahwa, berdasarkan hasil penelitian, tujuh soft skills yang diidenfikasi dan 
penting dikembangkan pada peserta didik di lembaga pendidikan tinggi, meliputi; keterampilan 
berkomunikasi (communicative skills), keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah (thinking 
skills and Problem solving skill), kekuatan kerja tim (team work force),belajar sepanjang hayat dan 
pengelolaan informasi (life-long learning and Information management), keterampilan wirausaha 
(entrepreneur skill), etika, moral dan profesionalisme (ethics, moral and professionalism), dan 
keterampilan kepemimpinan (leadership skills). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka indikator soft-skills yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah keaktifan dan kerjasama. Keaktifan indikator meliputi keberanian mengajukan 
pertanyaan, kemampuan memberikan jawaban, dan menanggapi orang lain. Sedangkan untuk 
kerjasama indikatornya meliputi keikutsertaan melaksanakan tugas kelompok, keikutsertaan 
memecahkan masalah, dan kepedulian terhadap kesulitan anggota kelompok. 
 
METODE 
Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitan ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 
Wijaya & Dedi(2012) dalam Purnamasari(2013) mendefinisikan bahwa “penelitian tindakan kelas 
adalah penelitian yang dilakukan oleh guru (dosen) di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, 
melaksanakan, dan merefleksi tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan 
memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswadapat meningkat”. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas dimana pengambilan datanya dilakukan dengan cara, 
sebagaimana model yang telah diterapkan oleh Purnamasari(2013), yaitu observasi partisipan, 
(parcipant obsevation). Observasi partisipan merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data 
dengan cara mengamati aktivitas mahasiswa dalam proses belajar mengajar selama pengembangan 
tindakan dalam perkuliahan Akuntansi Syariah dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Make aMatch Tournament.  
Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi permasalahan, juga termasuk menelaah 
Rencana Pembelajaran Semester yang ada. Kemudian mengidentifikasi permasalahan mahasiswa 
yang sedang menempuh mata kuliah Akuntansi Syariah terutama berkaitan dengan kemampuan 
sof-skills mahasiswa yang dilihat dari keaktifan dan kerjasama antar mahasiswa dalam kelompok.  
Tahap Perencanaan 

Kegiatan perencanaan ini dilakukan dalam rangka menentukan apa yang harus dikerjakan 
dan dilaksanakan pada saat tahap pelaksanaan, untuk itu dibawah ini disajikan beberapalangkah 
dalam menerapkan tahapan perencanaan, yaitu: 
1. Menentukan alternatif upaya peningkatan proses dan hasil perkuliahan untuk mata kuliah 
akuntansi syariah 
2. Membuat dan menyusun rancangan tindakan yang akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan, 
dalam hal ini tindakan yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 
Tournament (MMT) 

Pada tahapan pelaksanaan tindakan atau lebih dikenal dengan kegiatan lapangan ini, ada 
beberapa hal yang harus dilakukan saat pelaksanaan tindakan. Kegiatan/tahapan dalam model 
pembelajaran kooperatif tipe MMT ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyajian Kelas 
Penyajian kelas ini diawali oleh dosen dalam penyampaian gambaran umum (apersepsi) 
materi yang akan disampaikan di kelas dengan pengajaran langsung atau ceramah serta 
diskusi. Pada tahap ini mahasiswa diharapkan dapat memperhatikan sehingga dapat 
memahami materi yang disampaikan dosen. Hal ini akan sangat membantu mahasiswa saat 
bekerja dengan kelompok, dan saat game, karena skor game akan menentukan skor 
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kelompok. Pada pelaksanaan game ini akan menghasilkan pemenang yang akan terwujud 
jika dalam suatu kelompok memiliki soft-skills yang tinggi di samping kemampuan hard-
skillnya. 

2. Kelompok (team) 
Untuk meujudkan model pembelajaran tipe MMT ini maka dalam satu kelas dibentuk 
beberapa kelompok kerja mahasiswa yang berjumlah maksimal 10 orang. Kelompok ini 
nanti yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk memahami dan mendalami materi agar 
masing masing anggota kelompok dapat bekerja dengan baik danmaksimal saat diadakan 
game. 

3. Game 
Pada tahapan ini, kelompok harus mencari dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan 
oleh dosen dalam bentuk kartu pertanyaan, mahasiswa memilih kartu-kartu pertanyaan 
tersebut. Hal ini bertujuan untuk menguji pengetahuan mahasiswa yang berkaitan dengan 
materi yang telah diterima dari dosen, baik dari penyajian kelas maupun belajar 
kelompok.Selanjutnya jika mahasiswa sudah mendapatkan kartu tersebut, maka langkah 
berikutnya mahasiswa membacaknnya didepan teman-temannya, kemudian mahasiswa 
yang lain menjawab pertanyaan. Jika mahasiswa tersebut menjawab benar maka akan 
mendapatkan skor yang juga merupakan skor bagi kelompoknya. Demikian seterusnya dan 
berulang. 

4. Turnamen 
 Pada tahap game di atas kelompok bahkan bekerja keras untuk bertanding, oleh itu 
masing-masing individu mahasiswa mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap 
kelompoknya. Menang tidaknya dalam game ini suatu kelompok tergantung dari 
kemampuan dan softskill individunya. Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaan turnamen 
ini menganjurkan setiap mahasiswa secara bergiliran maju untuk mencari pasangan atas 
pertanyaan yang diajukan dan dibacakan oleh temannya yangpaling cepat dan benar akan 
mendapatkan skor 1 poin. Poin tersebut yang akan digunakan untuk menilai siapa atau 
kelompok mana yang menjadi pemenang dan akan mendapatkan penghargaan dari dosen. 

5. Pengamatan/Observasi 
Observasi/pengamatan dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran yang difokuskan pada 
kemampuan soft-skills mahasiswa. Maka tim dosen akan melakukan pengamatan terhadap 
keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam satu kelompok. 

6. Refleksi dan Evaluasi 
Saat dilakukan refleksi, terdapat dua hal yang akan dibahas yaitu tentang keaktifan 
mahasiswa dan tentang kerjasama mahasiswa. Kedua hal ini dijadikan indikator untuk 
menilai kemampuan soft-skills mahasiswa melalui obeservasi selama pelaksanaan 
perkuliahan Akuntansi Syariah. Oleh karena itu, temuan-temuan yang ada akan dievaluasi 
sehingga permasalahan-permaslahan yang ada bisa dijadikan acuan dalam perencanaan ke 
depan, sehingga perencanaan ke depan lebih baik dan sempurna, demkian juga dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar. 

7. Kriteria Keberhasilan  
Keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah adanya peningkatansoft-skillsdan hard-
skillspada peserta didik setelah menempuh pembelajaran suatu matakuliah tertentu. 
Kriteria keberhasilan itu bisa dilihat pada keatifan dan kerjasama sebagaimana disebutkan 
di atas. Pada kriteria keaktifan, indikator keberhasilannya adalah jika mahasiswa dapat 
mengajukan pertanyaan, memberi jawaban/pendapat, dan menanggapai pendapat orang 
lain. Indikator keberhasilan pada kriteria kerjasama adalah keikutsertaan melaksanakan 
tugas kelompok, keikutsertaan memecahkan masalah, dan kepedulian terhadap kesulitan 
sesama anggota kelompok. Ketercapaian indikator yang digunakan minimal 70%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci tahap demi tahap atas hasil dari pengumpulan 
data dengan cara dokumentasi, pelaksanaan, dan melalui wawancara langsung dengan mahasiswa 
yang dijadikan informan atas pelaksanaan model pembelajaran tersebut. Dibawahini penyajian data 
didiskripsikan mulai dari siklus/tahap periapan sampai dengan pelaksanaan disajikan sebagai 
berikut: 
Deskripsi Pelaksanaan Tindakan pada Siklus I 

Pada tahapan ini atau siklus pertama ini dilaksnakan dalam satu kali pertemuan. Pada 
pertemuan ini, mahasiswa dilatih baik dari sisi kemampuan diri sendiri maupun kemampuan dalam 
bekerja sama dengan mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, pada tahap ini materi yang diberikan 
adalah pengertian akuntansi syariah dan makna syariah dalam transaksi. Pembelajaran yang 
dilakukan melalui diskusi kelompk dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil 
diskusinya. 

 Agar mahasiswa tertarik dengan model pembelajaran yang dilaksanakan, maka dosen perlu 
menyampaikan makna dari penerapan model pembelajaran kooperatif make a match tournament 
tersebut. Selanjutnya dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untukmenanyakan hal-hal 
yang belum dipahami mengenai model pembelajaran yang akandilaksanakan. 

 Kegiatan inti pada tahapan ini adalah bahwa dosen menyampaikan materi perkuliahan 
dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. Selanjutnya dosen 
membagi mahasiswa menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 8 mahasiswa 
dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat 
kelompok kecil dalam bentuk berpasangan kemudian membuat 4 pertanyaandan jawabannya dalam 
kartu yang sudah disediakan. Dan setiap pasangan dalam kelompok tersebut diminta untuk 
membuat satu pertanyaan beserta jawabannya, dan masing-masing kelompok dipersilahkan untuk 
salingdiskusi agar pertanyaan tidak sama.Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah 20 
menit untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara berkelompok. 

Dalam pelaksanaan ini, mahasiswa sebelum membuat pertanyaan diperbolehkan saling 
bertukar pendapat, saling bertanya, dan saling memberikan jawaban, agar bisa lebihmemahami 
materi, karena nanti akan diadakan sesi tanya jawab antar kelompok. Jika maisng-masing 
kelompok telah selesai dalam membuat pertanyaan dan jawaban maka kartu jawaban ditaruhdi 
kursi yang sudah disediakan didepankelompok masing-masing. Selanjutnya setiap kelompok 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Tahapan Persiapan 

Tahapan Perencanaan 

Tahapan Pelaksanaan 

1. Menentukan alternatif upaya dan hasil. 
2. Membuat dan menyusun rancangan tindakan 

1. Penyajian Kelas 
2. Membentuk Kelompok (team) 
3. Membuat game/permaianan 
4. Turnamen  

Tahapan Pengamatan Tahapan Refleksi dan 
evaluasi 

Tahapan Kreteria 
Keberhasilan 

Analisis  Simpulan dan saran 
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berkesempatan mendapatkan giliran untuk mengajukanpertanyaan, sedangkan yang dibolehkan 
untuk menjawab adalah tiga kelompok lainnya dengan caramengangkat tangan terlebih dahulu. 
Kelompok yang paling cepat mengangkat tanganmendapat giliran pertama untuk menjawab. Jika 
pertanyaan tidak terjawab oleh kelompokyang pertama maka akan dilempar pada kelompok 
berikutnya. Jika pertanyaan terjawab denganbenar maka kelompok yang memegang kartu jawaban 
(kelompok penanya) dipersilahkanmaju dan memberikan kartu jawaban pada kelompok yang 
menjawab benar. Begituseterusnya bergiliran sampai semua kelompok kebagian untuk mengajukan 
pertanyaan. 

Tahap selanjutnya adalah dosen bersama mahasiswa melakukan refleksi dan evaluasi 
terhadappembelajaran yang telah berlangsung, merangkum materi pelajaran dan dosen 
memberikankesempatan bertanya kepada mahasiswa. Beberapa mahasiswa menanyakan jawaban 
kartusoal yang tidak terjawab oleh mahasiswa. Pertanyaan dari mahasiswa dilempar lagi 
kemahasiswa lain untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab atau jawabannya 
kurangtepat baru dosen menjelaskan atas pertanyaan tersebut. Setelah beberapa pertanyaan 
mahasiswa selesaidijelaskan, kemudian dosen menutup perkuliahan. 

Hasil Tindakan siklus I 
1) Pengamatan terhadap Keaktifan Mahasiswa 

Pada tahap/siklus pertama ini, mahasiswa terlihat masih agak bingung dan cemaskarena 
belum terbiasadengan model pembelajaran yang sedang dilaksanakanoleh dosen. Mahasiswa 
menjadi cenderung memilihbermain dan berbicara dengan temannya pada saat diskusi 
berlangsung. Di samping itu, ketika diskusi kelompok dimulai, masih ada beberapa mahasiswa 
yang duduk santai dan bekerja sendiri, dan mahasiswa baru fokus setelah mendapat arahan serta 
peringatandari dosen. 

Hasil pengamatan terhadap keaktifan mahasiswa pada siklus I menunjukkan bahwa hasil 
yang beragam. Secara umum, mahasiswa sudah menunjukkan keaktifan seperti kegiatanbertanya, 
menjawab, memberikan tanggapan dan diskusi antar mahasiswa. Hanya sajakeaktifan dan kerja 
sama mahasiswa belum menyeluruh, jadi yang terlihat aktif masih tertumpupada beberapa 
mahasiswa. 
2) Pengamatan terhadap Kerjasama Mahasiswa 

 Hasil pengamatan terhadap kerjasama mahasiswa pada siklus I masih belum tampak adanya 
kerjsama antar anggota kelompok yang baik, dan terkesan masih berjalan sendiri-sendiri walaupun 
ada beberapa yang sudah bisa bekerjasama, namun masih belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari 
hasil pengamatan kerjasama antara mahasiswa yang sudahterlihat, namun masih banyak 
mahasiswa yang berbicara satu sama lain di luar konteks dan bermain-main pada saatproses diskusi 
kelompok berlangsung.  
3) Refleksi dan Evaluasi Siklus 1 

Pada siklus I ini penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match tournament 
dalammeningkatkan kemampuan soft-skills mahasiswa belum berjalan optimal, karena masih 
banyak mahasiswa yang belum bisa bekerjasama dalam menuntaskan dan menyelesaikan tugas 
yang diberikan oleh dosen. Untuk itu berdasarkan hasil kesimpulan dari pengamatan pada siklus I, 
maka diperlukan upaya perbaikan yang maksimaldi siklus II agar dapat meningkatkan kemampuan 
soft-skills mahasiswa. Untuk dibutuhkan penciptaan suasana belajar yang lebih kondusif, aktif, 
menantang, kompetitif, sehingga terciptakerjasama yang baik, dan menyenangkan, serta tujuan 
peningkatan soft-skills mahasiswa dapat dicapai. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Tindakan pada Siklus II 

Berpedoman dari temuan dan saran pelaksanaan siklus I,maka pada siklus II juga masih 
dipilih model pembelajaran kooperatiftipe make a match tournament. Pembelajaran tindakan pada 
siklus II ini akan dilaksanakan pada materi akad-akad dalam Akuntansi Syariah. Pembelajaran 
pada siklus II lebih difokuskan pada pemahaman mahasiswa mengenai akad dalam Akuntansi 
Syariah. Dosen memulai pelajaran dengan melakukan apersepsi. Apersepsi dilakukan untuk 
menarik motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan singkat kepada mahasiswa tentang materi yang akan diajarkan. Dosen memberikan 
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penjelasan mengenai skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan dan mahasiswa 
memperhatikan penyampaian materi dari dosen. 

Mahasiswa dibagi dalam 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 8 orang. Dosen 
memberikan waktu 20 menit kepada setiap kelompok untuk membahas dan saling bertanya 
mengenai materi yang diberikan dosen, dan materi yang ditemukan mahasiswa dari tugas yang 
diberikan sebelumnya.Setelah itu, dosen mempersilahkan setiap kelompok untuk berdiri berbaris 
kebelakang. Di hadapan barisan tiap-tiap kelompok ada kursi yang di atasnya sudah tersediakartu 
soal dan kartu jawaban. Setiap mahasiswa dari tiap kelompok maju ke depan untukmencari 
jawaban yang benar dan ditempelkan di white board. Jika anggota pertama sudahmenemukan 
jawaban dan menempelkannya maka langsung pindah posisi menjadi berdiri paling belakang, dan 
begitu seterusnya sampai ada satukelompok yang berhasil menempel kartu soal dan kartu jawaban 
sampai no. 8, maka make amatch tournamentharus berhenti. Semua mahasiswa kembali berdiri 
dibarisan kelompoknya. 

Kemudian dosen memeriksa apakah kartu soal dan jawaban mahasiswa dipasangkan dengan 
benar atau tidak. Jika kartu soal dan kartu jawaban dipasangkan dengan benar makamendapat 
angka 1 poin kemudian diurut berdasarkan poin perolehan dan ditentukankelompok mana yang 
menjadi juara satu sampai seterusnya. Pada bagian penutup dosen memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untukbertanya. Setelah tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, kemudian dosen 
memotivasimahasiswa untuk lebih giat dalam proses pembelajaran dan menyelesaikan tugasnya 
padapertemuan berikutnya. 

Hasil Tindakan pada Siklus II 
1) Pengamatan terhadap Keaktifan Mahasiswa 

Pada siklus II mahasiswa tampak lebih antusias dibanding sebelumnya. Mereka jugaterlihat 
lebih aktif dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan soft-skillsmahasiswa cenderung 
mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Dari hasil pengamatan, tampakbahwa mahasiswa 
terlibat lebih aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dosen,dan juga tidak ditemui 
mahasiswa yang duduk santai atau berbicara dengan teman lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
rasa memiliki pengetahuan dan keingintahuan mahasiswa akan pentingnya ilmu dan model 
pembelajaran ini menjadi fokus utama mereka. 

Hampir tidak ditemukan dalam kegiatan pembelajaran, gangguan yang ditimbulkan oleh 
mahasiswa.Hal ini dikarenakan tanggungjawab mereka dalammelakukan diskusi kelompok 
merupakan bagian dari porses pembelajaran.Oleh karena itu, berdasarkanhasil pengamatan 
terhadap keaktifan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswatampak lebih 
aktif mengikuti pembelajaran dibandingkan pada siklus I, terutama keaktifanmahasiswa dalam 
berpartisipasi memberikan ide/pendapat antar mahasiswa dalam kelompoknya mulaimenunjukan 
hasil. Mahasiswa terkesan aktif dalam mengemukakan pendapat dan gagasan terkait dengan 
permasalahan yang diberikan oleh dosen. 

Pada akhirsiklus II, sebagian besar mahasiswa telah mampu menerima pendapat orang 
laindalam aktifitas pembelajaran. Perilaku mahasiswa ini tercermin dari diterimanya pendapat 
orang lain yang dapat ditemukan pada konteks belajar kelompok antar mahasiswa, baik pada saat 
mendiskusikan permasalahanmaupun saat mempresentasikan hasil diskusi. Mereka sangat antusias 
mendengarkan dan saling memberikan saran dan pendapat yang membangun, tidak adasaling hujat 
pendapat ataupun merendahkan pendapat satu sama lain. Sebaliknya,kekurangan yang ada dari 
masing-maing kelompok mampu dilengkapi dengan jawabanataupun tanggapan yang dikemukakan 
oleh mahasiswa lainnya. Terlihat di sini bahwaaktifitas pembelajaran terlihat lebih hidup dan 
bermakna. 

Kemampuan mahasiswa dalam menanggapi pendapat mahasiswa lain dengan sopan dan 
santun tanpa emosi bisa dilihat dan ditemukan pada siklus II ini. Dan dosen dalam hal ini 
memberikan arahan dan saran yang baik dan memberikan ide untuk pengembangan kemampuan 
mahasiswa misalnya setiap jawaban yang muncul, baik dalam kelompok masing-masingmaupun 
kelompok besar, dapat ditanggapi secara arif dengan dipandu oleh dosen. Dalam halini, mahasiswa 
juga diajarkan untuk dapat mengendalikan emosi dan egoisme dalamberhadapan dengan orang 
lain. 
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Kondisi mahasiswa pada siklus II ini, tugas yang diberikantelahdilaksanakan dengan baik 
oleh para mahasiswa terutama tugas kelompok. Dari hasil pengamatan kegiatan ini,dihasilkan 
bahwa mahasiswa sangat antusias untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Berbagai 
ide dan pendapat yangmuncul pada setiap anggota kelompok, menunjukkan bahwa mereka serius 
dengan tugasyang dihadapiwalaupun ada juga mahasiswa yang menanggapi dengan sangat dingin 
dan terkesan acuh. Hal ini tidak berpengaruh terhadap iklim belajar di kelas dibanding dengan 
antusiasme mahasiswa. 
2) Pengamatan terhadap Kerjasama Mahasiswa 

Berdasarkan pengamatan dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini menunjukkan 
bahwa rasa memiliki, tanggungjawab dan keinginan untuk maju telah dimiliki oleh mahasiswa. 
Oleh karena itu, kerjasama antar anggota kelompok atau antar kelompok bisa dilihat pada sesi ini. 
Dengan model dan teknik ini, kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam prosespembelajaran akan 
dapat teratasi dengan baik. Munculnya pola dan budaya diskusi akanmembuat ruang dan wacana 
mahasiswa untuk saling menggali kemampuan dan kepandaianmasing-masing sehingga dapat 
ditularkan pada mahasiswa yang mempunyai kesulitanbelajar. 
3) Evaluasi dan Refleksi pada Siklus II 

Pelaksanaan siklus II difokuskan agar mahasiswa dapat memahami tentang akad-akad dalam 
Akuntansi Syariah. Penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran menggunakan make 
amatch tournament pada siklus II dapat dikatakan berjalan dengan optimal. Kenyataan ini 
terlihatpada keaktifan dan kerjasama mahasiswa sebagai indikator kemampuan soft-skills 
dalammengikuti pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan kemampuan soft-skills mahasiswa dalam mengikuti kegiatanpembelajaran pada 
siklus II terlihat meningkat. Kemampuan soft-skillsmahasiswa dengan indikator keaktifan dan 
kerjasama dalam pembelajaran dapat lebihberkembang dibandingkan dengan tindakan pada siklus 
I. 
 
Pembahasan 

Model pembelajaran kooperatif tipe make a match tournament memberikankesempatan pada 
mahasiswa untuk berperan aktif untuk lebih mendalami materi perkuliahandengan berdiskusi dan 
kerjasama. Kerjasama mahasiswa lebih terlihat pada saat dosenmemberikan evaluasi dengan cara 
memberikan tantangan kepada seluruh mahasiswa untuk bersaing mencari jawaban yang cepat dan 
tepat pada setiap pertanyaan yang diajukan. Haltersebut untuk meningkatkan kemampuan soft-
skills mahasiswa yang dilihat dari indikator keaktifan dan kerjasama. Berdasarkan hasil 
pengamatan,mahasiswa tidak pasif menerima pelajaran searah dari dosen tetapi secara aktif terlibat 
dalamproses belajar mengajar. 

Model pembelajaran koperatif tipe make a match tournament yang digunakan padakelas 
eksperimen memberikan pengaruh, sehingga model ini efektif digunakan pada matakuliah 
Akuntansi Syariah. Akan tetapi, peneliti tidak bisa membuat generalisasi bahwa modelini efektif 
untuk semua pokok bahasan materi dalam mata kuliah Akuntansi Syariah, tetapiharus melihat 
karakteristik dari materi. Setelah penerapan model pembelajaraan kooperatiftipe make a match 
tournament, mahasiswa merasa tertarik karena model pembelajaran yang menyenangkan. 
Disamping menyenangkan dengan adanya prosesperkuliahan seperti ini, mahasiswa menjadi 
semakin termotivasi untuk bersaing diantara kelompok kerjasehingga membawa mahasiswa untuk 
aktif bertanya dan bekerja secara bersama-sama. 

Mata kuliah Akuntansi Syariah pokok bahasan Pengertian Akuntansi Syariah dan Akad-akad 
dalam Akuntansi Syariah dianggap menyenangkan oleh mahasiswa, karena materi berupa teori 
yangbiasanya disampaikan secara klasik dan monoton, pada kali ini menggunakan model 
kooperatif tipemake a match tournamentdan mampu membuat mahasiswa menjadi aktif, mampu 
bekerjasama, dan pada akhirnya dapat meningkatkansoft-skills mahasiswa. Mahasiswa 
mengharapkan adanyapenerapan model pembelajaran lain yang bisa membuat proses perkuliahan 
menjadi aktif,inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.Model pembelajaran kooperatif tipe 
make a match tournament yaitu modelpembelajaran yang menyenangkan bagi para mahasiswa, 
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serta adanya peran tutor temansebaya, sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk menanyakan hal 
yang tidak dipahamikepada teman sekelompoknya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahaiswa, dapat diketahui bahwa 
mahasiswa merasa puas dengan model ini, meskipun tingkat kepuasan tersebut berbeda bagi setiap 
mahasiswa.Demikian juga pendapat yang disampaikan(diungkapkan) oleh Jarolimek dan Parker  
(1993) dalam Purnamasari (2013), bahwa keunggulan yang diperoleh dalam 
pembelajarankooperatif adalah saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam 
responperbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, suasana 
kelasyang rileks dan menyenangkan, terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara 
siswadengan guru, dan memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 
yangmenyenangkan. 

Namun demikian, terdapat mahasiswa yang merasa keberatan bahkan menganggap model 
seperti ini tidak efektif dan efisen, atau dianggap buang-buang waktu. Oleh karena itu, pada siklus 
Ikami konfirmasi ke mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan mahasiswa yang bersangkutan juga 
memperlihatkan ketidaktertarikan dalam belajar. Dalam hal ini, memang kesalahan terbesar bagi 
mahasiswa dan juga mungkin budaya membaca belum melekat pada diri kita, sehingga pada siklus 
II mahasiswa tersebut sudah berubah perilakunya bahkan menganggap bhawa model pembelajaran 
seperti ini ternyata menyenangkan, meskipun sebebelumnya mahasiswa tersebut menunjukkan 
ketidaksetujuan dengan model pembelajaran yang baru ini. Hal ini ditunjukkan pada beberapa 
penelitian tentang model pembelajaran ini yang sudah banyak, termasuk yang diteliti oleh 
Purnamasari (2013). Hasilnya adalah pengaruh yang signifikan terhadap soft-skills mahasiswa. 

Oleh karena itu, keberhasilan proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipemake a match tournament dapat dilihat dari peningkatan kemampuan soft-skills 
mahasiswasetelah dilakukan tindakan kelas. Apabila kemampuansoft-skills mahasiswa sesudah 
pemberiantindakan lebih baik daripada kemampuan soft-skills mahasiswa sebelum pemberian 
tindakan,maka dapat dikatakan proses pembelajaran sudah berhasil, namun bila sebaliknya,maka 
dapat dikatakanpemberian tindakan belum berhasil. 

Dalam penerapan model kooperatif tipe make a match tournament terdapat perbedaaan 
peningkatan kemampuan soft-skills mahasiswa sebelum dan sesudah diberitindakan yang dapat 
terlihat dari keaktifan dan kerjasama mahasiswa dari hasil observasi. Sebelumadanya perlakuan, 
sekitar 9 dari 30 mahasiswa mengatakan tidak mempengaruhi soft-skillnya. Sementara setelah 
adanyatindakan pada siklus I yaitu penerapan model pembelajaraan kooperatif tipe make amatch 
tournament kemampuan soft-skills mahasiswa meningkat menjadi sebanyak 23 orang Daridata juga 
terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan karena setelah dilakukantindakan lagi pada 
siklus II kemampuan soft-skillsmahasiswa meningkat darisiklus I sebesar 23 meningkat menjadi 25 
orangpada siklus II. Oleh karena itu, berdasarkan pada proposisi tindakan yang diajukan model 
pembelajaran kooperatiftipeMake a Match Tournamaent dapat meningkatkan kemampuan soft-
skills mahasiswa. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi maka dalam penelitian ini 
dapatdisimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipemake a match tournament dapat 
meningkatkan kemampuan soft-skills mahasiswa. 
Saran 

Dari hasil penemuan dilapangan diharapkan dosen atau para pendidik segera menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam proses pembelajaran. Serta 
mengembangkan model-model pembelajaran selain model yang sekarang diterapkan untuk 
menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan efektif.Model Pembelajaran seperti ini akan 
membantu mahasiswa dalam memehami akuntansi syariah, sebab dalam model ini pada setiap 
proses pembelajaran mahasiswa akan menetukan sendiri dimana jawaban yang benar atas sesuatu 
pertanyaan, tentunya yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah. Selain itu, kerjasama dan 
komunikasi antar mahasiswa sudah baik terutama dalam proses diskusi dan penyelesaian 
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masalah.Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat mahasiswa yang masih belum bisa merubah 
perilakunya terutama dalam hal memberikan pendapat, kadang kurang ilmiah dan masih malu-
malu, serta mahasiswa yang kurang bisabekerjasama. 
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Abstract: This study builds Kejawen tradition teaching of Panca Eka Lumaksana to determine 
harmony sale pricing.	  This	  study	  is	  a	  qualitative research that define the value of being honorable 
based on Kejawen Panca Eka Lumaksana norm. This point of view represents Tatanan 
Paugeraning Urip, Kejawen tradition based on Java cultural life. The data of this study is obtained 
through participant observation. the results show that concept of sale pricing is not only based on 
measurable economic value (material) but also based on immeasurable economic values 
(immaterial). Non-economic value is the result of behavior based on noble characters as a result of 
the research findings. The concept of harmony sale pricing model is based on the seller intention. 
 
Keywords: Kejawen tradition of Panca Eka Lumaksana, economic and immeasurable value, 

harmony sale pricing, Tatanan Paugeraning Urip 
 
 
Ilmu pengetahuan merupakan kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui logika dan penginderaan 
berdasarkan realitas objek yang dikaji. Pemahaman objek ilmiah ini merefleksikan nilai 
subjektivitas ilmuwan untuk mampu melihat, memahami, dan memaknai realitas. Pemahaman 
tersebut akan menciptakan realitas baru sesuai dengan subjek yang diteliti. Ilmu pengetahuan 
menurut piwulang Bahasa Jawa sejajar dengan ngelmu (Syuropati, 2010:104; Endraswara, 2012a:5 
dan Negoro, 2001:29). Ilmu pengetahuan (ngelmu) menggunakan metode berfikir reflektif 
(reflective thinking) dalam menghadapi realitas (Endraswara, 2012a:6). Lebih lanjut Stange 
(2009:4), Negoro (2001:32) dan Soesilo (2000:16) menjelaskan ngelmu merupakan cara berpikir 
dan berolah rasa, serta digunakan pada tingkat pemikiran lokal.  

Konsep ngelmu Kejawen dirumuskan dalam Serat Wedharan Wirid dinyatakan sebagai 
kawruh kasidan (sempurna) jati (sejati). Selanjutnya, Serat Wedhatama menjelaskan ngelmu iku 
kelakone kanthi laku. Kedua penjelasan ini mempunyai arti bahwa perwujudan atau untuk 
mendapatkan suatu ngelmu harus dijalankan melalui laku (upaya batin). Terkait hal ini, 
sebagaimana diungkapkan Soesilo (2000:9), upaya ngelmu dilakukan melalui penghayatan batin 
(rasa) yang dilakukan sendiri (subyektif). Penghayatan ini menghasilkan batin yang sifatnya berupa 
perpaduan intelek dan intuisi.  

Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan oleh Warsono (2010:19) bahwa perpaduan rasa 
intelek dan intuisi dari ngelmu iku kelakone kanthi laku memiliki makna yang mendalam. Makna 
mendalam tersebut mempunyai arti bahwa berilmu itu harus diwujudkan dengan tingkah laku. 
Tingkah laku ini mencerminkan bahwa ilmu yang dimiliki dapat menghasilkan keutuhan jiwa 
sebagai satu kesatuan.  

Pencapaian keutuhan jiwa tersebut disebut sebagai ngelmu kasampurnan dumadi atau 
kasunyatan. Ngelmu ini diwujudkan dengan menjalankan kewajiban hidup luhur (darmaning urip). 
Kewajiban hidup luhur sebagaimana dijelaskan Romdon (2002: 43) merupakan penguasaan 
hakikat hidup (galihing urip) yang didasarkan pada tuntunan budi pekerti luhur. Tuntunan ini 
membuat laku hidup tidak ngaya (memaksakan diri) dan nggrangsang (bernafsu meraih yang 
bukan semestinya). 

Dasar mencari dan menggali ngelmu bersumber kepada tiga pertanyaan, yaitu pertama, apa 
yang ingin diketahui? Kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Ketiga, apakah nilai 
(manfaat) pengetahuan tersebut? Pertanyaan pertama, kedua dan ketiga merupakan dasar 
pembahasan dalam filsafat yang disebut ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga hal ini 
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menurut Endraswara (2012a:7) merupakan landasan bagi filsafat dalam menjawab permasalahan 
dan selanjutnya membawa kepada hakikat hasil pemikiran. 

Hasil pemikiran tersebut menunjukkan kebenaran yang objektif. Kebenaran objektif 
sebagaimana dijelaskan Endraswara (2012a:230) dan Muhadjir (2011:63) diperoleh melalui 
metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan ilmu tentang metode pencarian dan 
pengumpulan data berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan 
dan cara pemecahannya (Creswell, 2010:23; Sekaran, 2003:55; Muhadjir, 2004:25). 

Data-data tersebut digali, diolah, disintesiskan menggunakan prinsip-prinsip berpikir 
filsafat. Filsafat merupakan refleksi rasional (pikir) atas keseluruhan realitas untuk mencapai 
hakikat (kebenaran) dan memperoleh hikmat (kebijaksanaan) (Endraswara, 2012a:21). Hadiatmaja 
(2011:23-25) menyatakan bahwa filsafat adalah pandangan hidup. Dengan demikian, filsafat 
merupakan sumber nilai untuk mengukur baik dan buruk, indah dan jelek, yang patut dan yang 
tidak patut, yang kesemuanya itu lalu menjadi norma dan aturan yang dijadikan ukuran baik dan 
buruk, pantas dan tidak pantas mengenai perilaku dan ucapan agar dalam kehidupan itu menjadi 
tenteram dan damai. Pencapaian nilai kehidupan ini terkait dengan aspek kepercayaan 
(Endraswara, 2012a:14). 

 Aspek kepercayaan sebelum agama Islam datang di Jawa cenderung ke unsur filsafat 
daripada unsur agama (Mulder, 2011:33; Ricklefs, 2013:114). Namun demikian, setelah agama 
Islam masuk ke Jawa, maka kepercayaan yang sudah ada dimasuki nilai-nilai Islam, dan banyak 
istilah-istilah dan simbol-simbol Islam yang digunakan untuk memberikan warna budaya Jawa 
(Endraswara, 2012a:14; Hadiatmaja, 2011: 27; Magnis-Suseno, 1999:20-21). Mistik Kejawen 
merupakan wujud budaya Jawa dalam aliran kepercayaan (kebatinan) yang berusaha untuk 
mendekatkan diri kepada Tuhan (Santosa, 2012a:199; Pranoto, 2008:18; Endraswara, 2006:39; 
Negoro, 2001:19). Hal ini  senada dengan pernyataan Pranoto (2008:81) sebagai berikut: 

Aliran kepercayaan Kejawen memberikan pedoman tindakan keseharian suatu 
komunitas masyarakat Jawa. Tindakan ini senantiasa mengingat asal usul (dari Tuhan) 
tentang realitas pemenuhan kebutuhan dan keinginan hidup. Realitas tersebut untuk 
menjalani hidup dengan selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan, karena segala 
aktivitas kehidupan ini semuanya adalah atas kehendak Tuhan.  

Kejawen menekankan pandangan hidupnya pada realitas berupa ketenteraman batin, keselarasan 
dan keseimbangan. Pencapaian realitas hidup ini dilandasi sikap menerima, sabar, awas eling 
(mawas diri), andhap asor (rendah hati) dan prasaja (bersahaja) (Mulder, 2011:11; Endraswara, 
2006:39; Negoro, 2001:19). Realitas kehidupan merupakan objek yang dapat digunakan dalam 
penelitian kualitatif (Watloly, 2013:27; Daito, 2011:10,63; Creswell, 2010:4-5; Muhadjir, 2004:9). 
Realitas kehidupan ini menurut pandangan hidup ajaran Kejawen berupa sikap dan pola pikir. 
Sikap dilandasi rasa berserah diri (sumarah) kepada Tuhan secara total. Pola pikir mengarah 
tercapainya manusia berbudi pekerti luhur atau manusia waskitha, yaitu manusia yang mampu 
hidup harmonis antara makrokosmos dan mikrokosmos1. 

Sikap dan pola pikir tersebut digunakan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan 
karakteristik Kejawen. Kehidupan Kejawen mengikuti idealisme tertentu. Lebih lanjut, idealisme 
ekonomi Kejawen menghendaki aktivitas yang gangsar, artinya berjalan terus (Endraswara, 
2006:39; Radjiman, 2001:52; Purwadi, 2004:37). Prinsip ekonomi Kejawen berbeda dengan 
ekonomi yang lain. Ekonomi Kejawen berusaha juga untuk mencari keuntungan, namun 
keuntungan tidak hanya didasarkan keuntungan materi semata, melainkan juga keuntungan rasa 
(batin). Pelaku Kejawen percaya dengan keuntungan rasa ini secara tidak langsung membuat roda 
ekonomi lancar, karenanya keuntungan (bebathen) sedikit atau banyak tidak masalah (Endraswara, 
2010:237; 2006:287). Untung rugi tidak diukur hanya dari aspek material saja, melainkan juga 
immaterial berupa kultur spiritual dan sosial Jawa. Berdasarkan kajian pemaparan yang dihadirkan, 
maka riset ini ingin membangun metodologi budi pekerti Kejawen sebagai penentuan harga jual 

                                                
1 Dalam bahasa Indonesia, makrokosmos sepadan dengan masyarakat dan alam semesta, sedangkan mikrokosmos 

sepadan dengan jiwa dan batin (Pranoto, 2008:19; Endraswara, 2006:42). 
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harmoni bahan pokok, dengan mendasarkan pada pertanyaan penelitian Bagaimana Tradisi Ajaran 
Budi Pekerti Kejawen Panca Eka Lumaksana sebagai Model Penentuan Harga Jual Harmoni? 

Penjelasan landasan kepustakaan didasarkan pada tataran konsep budi pekerti Kejawen 
Panca Eka Lumaksana. Panca Eka Lumaksana merupakan pandangan hidup Kejawen mengenai 
tuntunan sikap, perilaku dan ucapan agar laku hidup menjadi selaras, teratur, aman, tenteram dan 
damai. Nilai-nilai ini berhubungan dengan kepercayaan yang diperoleh dari hasil renungan 
mendalam terutama nilai moral, meskipun bersifat nisbi atau relatif. 

Aliran kepercayaan Kejawen didasarkan keyakinan bahwa Tuhan berada dimana saja. 
Keyakinan ini dalam sesanti Jawa dinyatakan dalam ungkapan “Nang awakmu ya ana Gusti, 
nanging aja sepisan-pisan ngaku Gusti"2, artinya Tuhan mengetahui segala perbuatan, untuk itu 
senantiasalah berbuat baik dan benar karena apa pun yang dilakukan, Tuhan pasti mengetahuinya 
dan membalasnya. 

Keyakinan tentang kehendak Gusti merupakan pusat budi pekerti luhur Panca Eka 
Lumaksana, sebagai wujud Tatanan Paugeraning Urip3. Tatanan tersebut digunakan untuk 
mencapai sejatinya hidup yang baik (becik sejatining becik) dan sejatinya hidup yang benar (bener 
sejatining bener) agar kehidupan itu menjadi harmonis (Pranoto, 2008:80; Negoro, 2001:23-24). 
Konsep kehidupan harmonis ini merupakan perwujudan keluhuran batin (rasa).  

Keluhuran batin tersebut menjadi tujuan tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana 
untuk mencapai ngelmu rasa sejati4. Rasa sejati merupakan rasa merasakan dan dirasakan. Lebih 
lanjut, rasa sejati menunjukkan inti sari hidup (sari rasaning urip) mencapai ketenteraman, 
kebersamaan dan kerukunan. Tujuan ngelmu ini adalah (1) untuk mencari hakikat, (2) untuk 
memperoleh nilai estetika (ekspresi keindahan), dan (3) untuk menemukan bagaimana hakikat 
tersebut. Penjelasan ketiga tujuan ini dijelaskan dalam sub bab berikut ini. 

Ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana sebagai tradisi laku hidup berbudi pekerti luhur 
dengan sesama, atau dengan kata lain ialah selama masih ada orang Jawa yang tidak 
kehilangan kejawaannya, maka Kejawen akan tetap eksis sepanjang zaman yang entah kapan 
akan berakhirnya (Hadiwijaya, 2010:18).  

Kejawen merupakan perpaduan kata yang berasal dari kata Jawi diberi awalan ke- dan akhiran –an 
sehingga menjadi kata Kejawen. Lebih lanjut, menurut tata bahasa Indonesia menjelaskan bahwa 
kata Jawa yang disenyawakan dengan ke-an menjadi kejawaan.  

Keberadaan Kejawen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Keberadaan ini ditunjukkan 
isyarat alam yang dinyatakan oleh Gusti Ingkang Murbeng Dumadi melalui Panjenengan Dalem 
Kaki Semar bahwa Kejawen itu sudah ada semenjak dulu ketika orang Jawa masih sedikit, dan 
sebelum orang-orang dari luar datang sudah ada. Kepercayaan (kepada Tuhan Yang Maha Esa), 
ketika itu tanah Jawa masih banyak hutan belantaranya5 (Pranoto, 2008:17; Negoro, 2001:5; 
Soesilo, 2000:3). Ajaran Kejawen fleksibel dengan menekankan pada konsep keselarasan hidup, 
dan tidak melarang anggotanya mempraktikkan ajaran agama (lain) tertentu (Hadiwijaya, 2010:18; 
Soesilo, 2000:11). Fleksibilitas ini membuat ajaran Kejawen merupakan bentuk pandangan hidup 
kepercayaan kepada Tuhan (Yana, 2012:109).    

Lebih lanjut, Santosa (2012:200) mengungkapkan bahwa Kejawen adalah ide, pikir, sikap, 
dan batin didasarkan ritual budaya luhur yang diakui kebaikan dan kebenarannya oleh orang Jawa. 
Pemahaman ini menunjukkan pengertian bahwa Kejawen tidak sama dengan mistik atau klenik. 
Mistik atau klenik ini mengarah kepada hal-hal bersifat ghaib dan cenderung dirahasiakan. Namun, 
mistik atau klenik tersebut merupakan bagian tradisi ajaran Kejawen, sebagaimana terjadi pula 
pada aliran-aliran kepercayaan lain sebagai cerminan adat budaya lokal di Nusantara (Timur).  
Tradisi ajaran Kejawen menekankan pada perwujudan budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur 

                                                
2   Kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia berbunyi: Di dalam diri seseorang terdapat Tuhan, tetapi jangan sekali-kali 

mengaku sebagai Tuhan. 
3  Dalam bahasa Indonesia Tatanan Paugeraning Urip sepadan dengan pedoman untuk mengatur aktivitas hidup. 
4  Rasa sejati dalam bahasa Indonesia sepadan dengan batin yang selalu ingat Tuhan (Endraswara, 2006:188; Negoro, 

2001:33). 
5    Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Kejawen wis ana wiwit biyen mula, nalikane wong nang Tanah Jawa 

isih sethithik lan sakdurunge wong manca teka, wis ana Kapercayan nalika Tanah Jawa isih gung liwang liwung. 
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dijadikan landasan ajaran Kejawen ini agar batin manusia tidak dipenuhi tindakan kotor. Batin 
seperti ini membawa manusia mengedepankan kepribadian dan kearifan dalam bertindak. Budi 
pekerti luhur tersebut mendasarkan pada pedoman Panca Eka Lumaksana sebagai wujud Tatanan 
Paugeraning Urip (Pranoto, 2008:17; Soesilo, 2000:23). Tatanan ini didasari keyakinan bahwa 
hidup ini ada yang memberi dan mengatur, sehingga dalam setiap laku penghayat Kejawen selalu 
berpusat atau berorientasi kepada Sang Pemberi Hidup, yaitu Gusti Ingkang Murbeng Dumadi.  

Orientasi ini memberikan ketenangan batin. Ketenangan ini membuat keseimbangan laku 
hidup antara tanggapan (grahita) dan keinginan (hesthi). Keseimbangan ini membuat terjalinnya 
hubungan harmonis dengan sesama untuk saling menghargai dan tidak menyakiti. Hubungan 
harmonis ini didasarkan bahwa laku hidup (urip) ada beberapa kebenaran dan juga pembenaran, 
tetapi hanya ada satu yang benar sejati atau kebenaran yang hakiki yaitu berdasar kebenaran 
Tuhan6 (Endraswara, 2010:57; 2006:39; Kushendrawati, 2012:159).   

Hakikat kebenaran Tuhan tersebut merupakan suatu pengakuan bahwa Tuhan itu ADA dan 
hanya SATU. Pengakuan kepada Tuhan menunjukkan keluhuran rasa pribadi dalam berinteraksi 
dengan sesama. Keluhuran rasa ini menumbuhkan perasaan menyayangi sesama. Perasaan 
menyayangi ini pada dasarnya sama dengan menyayangi diri sendiri. Perwujudan menyayangi diri 
sendiri merupakan bentuk manifestasi jiwa yang menyayangi Tuhan sebagai pemberi hidup (Yana, 
2012:22; Pranoto, 2008:46; Soesilo, 2000:31). Jiwa ini membimbing untuk selalu berkomunikasi 
kepada Tuhan tentang segala aktivitas hidup. Komunikasi ini membuat ketenangan batin untuk 
selalu sujud sungkem (bersyukur) kepada Tuhan atas apa yang telah dipancikan (dianugerahkan). 

Ketenangan batin tersebut membuat aktivitas hidup penghayat Kejawen tidak merasa 
terburu-buru (ora grusa grusu), tidak berlomba-lomba mencari harta (ora nggrangsang), dan tidak 
memaksakan diri (ora ngaya). Semua aktivitas dilandasi sikap yang telah menep dan tentrem ing 
rasa (batin yang tenteram). Dampak dari hal ini, penghayat menjadi percaya bahwa rezeki 
merupakan pemberian yang sudah diatur (peparinge) Tuhan. Ketenangan batin merupakan “jalan” 
untuk memperoleh keselamatan hidup (Suryamentaram, 2008:22). Keselamatan hidup ini 
menunjukkan kondisi batin penghayat yang merasa harmonis dalam melaksanakan aktivitas hidup. 
Keselamatan hidup demikian menurut penjelasan Mulder (2011:33) dan De Jong (1985:17) 
merupakan esensi kepercayaan dalam kehidupan Kejawen. Kehidupan berupa kesadaran tidak 
mungkin hidup sendiri  (ora bisa urip dhewe), namun harus berhubungan dengan manusia lain. 
Rasa untuk selalu berhubungan ini didorong oleh nilai kerukunan (Endraswara, 2010:57). Nilai ini 
menciptakan kekuatan menjalankan aktivitas menuju ketenteraman hidup bersama7.   

Prinsip hidup penghayat di dunia ini untuk mencari keselamatan. Untuk itu, penghayat 
berusaha menghindari perdebatan dengan orang lain (Pranoto, 2009:63; Endraswara, 2006:64). 
Keyakinan ini dapat membuat ketenteraman hidup. Dengan prinsip ini, penghayat dalam aktivitas 
kehidupannya selalu berusaha untuk mencari keharmonisan, baik diri sendiri (lahir dan batin) 
maupun dengan orang lain. Pencapaian ketenteraman hidup tersebut merupakan wujud 
kebahagiaan (Afif, 2012:51; Kushendrawati, 2012:155). Lebih lanjut, kebahagiaan yang dimaksud 
ini menurut Suryamentaraman (2008:36-37) yaitu keyakinan rasa sayang kepada sesama (tresna 
marang sapepadaning manungsa). Sesama manusia pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama 
diciptakan oleh Gusti Ingkang Murbeng Dumadi untuk saling memberikan kemudahan memenuhi 
kebutuhan hidup, dengan menyadari dalam diri terdapat kejujuran dan keluhuran untuk tidak 
merugikan dan mengecewakan.  

Terkait hal tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pranoto (2008:114, 116) dan Negoro 
(2001:42), kejujuran dan keluhuran merupakan dasar aturan hidup (paugeran urip) yang diajarkan 
Panca Eka Lumaksana. Kejujuran dan keluhuran ini menumbuhkan semangat gotong royong hidup 
bersama. Semangat hidup ini berdasarkan prinsip rukun yang didasarkan pada tuntunan Tuhan 

                                                
6   Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Bener kang sejati yaiku bener miturut Gusti Ingkang Murbeng 

Dumadi. 
7    Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Rukun agawe santosa tata titi tentrem kerta raharja (Suryamentaram, 

2008:41). 
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Yang Maha Esa semata8.  Prinsip rukun memberikan keyakinan rasa dapat terpenuhinya kebutuhan 
hidup. Keyakinan rasa ini didasarkan bahwa kebutuhan hidup telah disediakan Gusti Ingkang 
Murbeng Dumadi yang dapat dipenuhi dengan hubungan sesama manusia (Endraswara, 
2006:274,287; Pranoto, 2008:46,72; Mulder, 2011:162). Keyakinan ini merupakan dasar tradisi 
ajaran (kawruh) Panca Eka Lumaksana. 

Tradisi ajaran ini menumbuhkan kesadaran diri penghayat pada tiga hal utama. Pertama, 
manusia bisa hidup karena ada yang menghidupi dan memberi hidup yaitu Gusti Ingkang Murbeng 
Dumadi Ingkang Akarya Jagad (Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan Alam Semesta 
dengan segala isinya). Kedua, pemberian hidup Tuhan dijalankan dengan aktivitas hidup harmonis 
dengan sesama. Hidup harmonis ini berupa rasa keterbukaan dalam berkomunikasi menghindari 
blero (menyinggung perasaan). Rasa keterbukaan ini merupakan perwujudan harga diri manusia 
tergantung dari apa yang diucapkan (urip ing alam donya kudu bisa rumangsa amarga ajining diri 
gumamtung ana ing lathi). Ketiga, manusia jangan suka memaksakan kehendak diri sendiri kepada 
orang lain untuk mengikuti kehendaknya (urip ing alam donya aja seneng meksa karepe dhewe 
marang wong liya supaya manut karo awake) (Pranoto, 2008:83-84; Negoro, 2001:47). 

Ketiga hal perwujudan ajaran Panca Eka Lumaksana tersebut membuat batin penghayat 
semakin wicaksana (paham) dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat sikap pasrah dan 
sumarah bahwa kebutuhan hidup memang telah diatur dan harus dipenuhi secara wajar. Penjelasan 
yang senada dengan Ki Ageng Suryomentaram sebagaimana dikutip dalam Prihartanti (2004:90) 
dan Mawardi (2012:143) berikut ini: 

Babadan nyukupi butuhe urip wujude kridhaning rasa karo sesame tan kuwawa 
mbedhah kuthaning rasa. Budidayaning nyukupi butuhe urip manungsa iku ora isa 
ngungkuli garising kuwuasa9.  

Pencapaian kesadaran batin seperti ini mengarahkan hidup penghayat Kejawen prasaja lan 
sakmadya (seperlunya dan secukupnya). Kehidupan dengan cara ini senantiasa isa rumangsa (bisa 
merasakan) bukan rumangsa isa (merasa bisa). Jiwa isa rumangsa menyadarkan diri untuk semata-
mata hanya sebagai pelaksana semua yang telah dititahkanNya (manungsa iku mung sakderma bisa 
nglakoni).  

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana bukan 
merupakan suatu bentuk pemujaan terhadap roh atau makhluk halus dan berhala. Tradisi ajaran ini 
merupakan bagian budaya hidup luhur orang Jawa untuk menyakini bahwa hidup ada yang 
menghidupi dan menguasai yaitu Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Keyakinan kepada Gusti 
Ingkang Murbeng Dumadi Ingkang Akarya Jagad10 menunjukkan ajaran Kejawen ini sebagai 
“jalan hidup” untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih lanjut terkait hal ini Radjiman 
(2001:79) dan Endraswara (2006:273-274), menjelaskan bahwa mendasarkan kekuatan Tuhan 
dalam pemenuhan kebutuhan hidup merupakan “jalan” menuju keuntungan batin (kabegjan rasa). 
Keuntungan ini berupa rasa harep dan tetep11 untuk ngayuh kaselamataning dumadi (mencapai 
keselamatan hidup).    
 
METODE  

Meskipun kehadiran beberapa metode yang tepat digunakan sebagai metodologi, tetapi 
bukan sebuah ketetapan untuk menggunakan yang lain sebagai metodologi akibat 
keterbatasan setiap metode (Eriksson dan Kovalainen, 2008:16). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan alat analisis nilai ajaran budi pekerti 
luhur pandangan hidup Kejawen Panca Eka Lumaksana. Pandangan hidup sebagai wujud Tatanan 
                                                
8  Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Tatanan Paugeraning Urip minangka anggayuh gotong royong dedasar 

prinsip rukun sesarengan sesame manungsa wujude seserah marang Gusti Ingkang Murbeng Dumadi Ingkang Maha 
Welas lan Maha Asih Ingkang Akarya Jagad. 

9   Kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia berbunyi: Kebutuhan hidup merupakan keinginan batin yang dapat dipenuhi 
melalui hubungan dengan sesama. Keinginan itu mungkin besar tetapi semuanya didasarkan pada kekuasaan Tuhan.  

10  Gusti Ingkang Murbeng Dumadi Ingkang Akarya Jagad sepadan dengan Tuhan Yang Maha Esa pemilik kehidupan. 
11 Harep, artinya keinginan yang menjadi sumber kemajuan, dan tetep artinya selalu menerima sebagai kewajiban luhur, 

supaya pikiran dan perasaan tidak kehilangan arah (minger keblate) dan sikap tidak berubah-ubah sedikit pun (megos 
tapake).  
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Paugeraning Urip12. Ajaran pandangan hidup ini sebagai tradisi laku hidup Kejawen berdasarkan 
pada budaya hidup Jawa.  

Kajian tersebut diperoleh dari bahan literatur berupa buku, hasil-hasil riset yang 
dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah baik nasional, internasional dan media massa dalam 
bentuk rilis hasil penelitian. Kajian ini juga berusaha menggali penelitian yang tidak terpublikasi 
seperti laporan penelitian. Selanjutnya untuk menjelaskan pengujian validitas data digunakan 
trustworthiness, dan reliabilitas data dengan tidak menghadirkan penekanan pada konsistensi, 
standardisasi metode, pengendalian lingkungan penelitian dan interaksi antara peneliti dengan 
informan. Namun, suatu model interaksi mendalam dan keterlibatan langsung untuk mendapatkan 
data berdasarkan fokus objek penelitian, sehingga hasil penggunaan metode ini menggambarkan 
keaslian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tradisi laku hidup Kejawen Panca Eka Lumaksana berdasarkan pada budaya hidup Jawa. 
Tradisi ini untuk menumbuhkan nilai spiritual di dalam diri akan adanya Gusti Ingkang Murbeng 
Dumadi dan hanya ada SATU yang berkuasa atas kehidupan di alam semesta ini. Budaya hidup ini 
memuat tradisi luhur kehidupan orang Jawa. Tradisi luhur kehidupan orang Jawa menitikberatkan 
pencapaian laku ketenteraman, keseimbangan, dan keselarasan. Pencapaian ini dilandasi sikap 
menerima, sabar, awas eling (mawas diri), anoraga atau andhap asor (rendah hati) dan prasaja 
(bersahaja). Oleh karena itu, Kejawen merupakan tradisi laku hidup budaya orang Jawa yang 
dibimbing ketangga13 berpadu dengan kepercayaan kepada Gusti Ingkang Murbeng Dumadi 
(Fikriono, 2012:54; Yana, 2012:109; Negoro, 2001:5; lihat juga Soesilo, 2000:11).  

Perpaduan tersebut merupakan perwujudan dasar keluhuran budi pekerti luhur. Keluhuran 
ini menunjukkan rasa laku untuk ingat (eling) dan patuh (mituhu). Rasa laku ini membuat orang 
untuk mengadakan pendekatan-pendekatan (ritual) kepada “Yang Memberi Hidup”, baik dari 
rohani (tata urip) maupun jasmani (tata cara). Ritual didasarkan pada keluhuran tradisi budaya 
Jawa, berupa kesadaran sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri (Endraswara, 
2011b:68; Supadjar, 2001:25; Negoro, 2001:16; Soesilo, 2000:41).      

Kesadaran itu merupakan pencapaian budi pekerti luhur untuk menciptakan keseimbangan 
hidup lahir dan batin (becik sejatining becik), dan bermanfaat bagi sesama manusia (hamemayu 
hayuning urip bebrayan). Pencapaian keseimbangan hidup ini merupakan tujuan ajaran Panca Eka 
Lumaksana sebagai wujud tatanan paugeraning urip (Atmosutidjo, 2012: xxiii; Pranoto, 2008:22; 
Negoro, 2001:28). Tatanan laku hidup meletakkan dasar piwulang hidup (urip) berdasarkan tradisi 
budaya luhur Jawa menuju keharmonisan.   

 Tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana ini memberikan petunjuk untuk menjalani 
hidup dengan tindakan yang selaras terhadap lingkungan. Lebih lanjut, Hadiwijaya (2010:16) 
menjelaskan berikut ini:  

“Ajaran hidup Panca Eka Lumaksana tidak terpaku pada aturan ketat, dan menekankan 
pada konsep keselarasan dan keseimbangan lahir-batin. Ajaran untuk membentuk diri 
individu dalam kadar yang sama dengan sesama individu lain”.   

Ajaran budi pekerti luhur Panca Eka Lumaksana tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam 
studi ini. Hal ini sesuai dengan pendekatan studi  penelitian yang digunakan oleh Endraswara 
(2011a), Prihartanti (2003, 2008), Parmono (1999), Prihartanti dan Karyani (1998), dan Tomkins 
dan Groves (1983). Pada dasarnya mereka menegaskan bahwa tidak ada realitas aktivitas individu 
yang terpisah dalam satu kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan suatu peristiwa 
keseluruhan, bukan tindakan individu. 

Sebagaimana mengikuti analogi tersebut, penjelasan yang sepadan dengan hubungan 
antara “pikiran dan tubuh”. Pikiran dan tubuh sepenuhnya terlebur di dalam diri dan tindakan. 
Tindakan pribadi bersumber dari unsur keyakinan yang tidak terpisahkan dalam dirinya dan 

                                                
12 Tatanan Paugeraning Urip sepadan dengan kalimat pedoman untuk mengatur dan memberikan kesadaran hidup diri 

manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan berdiri sendiri (Pranoto, 2008:26-27). 
13  Ketangga merupakan falsafah jiwa Jawa yang melukiskan gerak jiwa manusia (Endraswara, 2012b:25). 
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lingkungan. Kesatuan ini membuat dapat menerima segala tindakan dengan kesadaran tanpa 
merasa kecewa. Kesadaran tanpa merasa kecewa tersebut merupakan bentuk kesadaran spiritual 
(Kristiyanto, 2010:100-101; Endraswara, 2006:39). Kesadaran spiritual ini mewujudkan kejujuran 
dan keadilan sebagai kebajikan prinsipal hubungan antar individu. Interaksi kebersamaan individu 
dengan individu lain merupakan perwujudan budaya hubungan harmonis masyarakat Jawa (Yana, 
2012:117; Tartono, 2013:521-522). Perwujudan hubungan ini menghasilkan relativitas dalam 
pengambilan keputusan. Relativitas ini didasarkan pada keterbukaan antar individu untuk saling 
menerima keputusan.  

Kesadaran spiritualitas dan relativitas mewujudkan ketenteraman hubungan harmoni 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketenteraman ini merupakan kesatuan hati dan 
pikiran untuk menaati norma sosial (Kristiyanto, 2010:109; Santosa, 2012:200). Pencapaian 
ketenteraman ini menghasilkan rasa rumangsa14 penjual sebagai keuntungan non-ekonomi dalam 
penentuan harga bahan pokok di pasar tradisional. Pencapaian ketenteraman tersebut 
menghadirkan komunikasi selaras dengan pembeli. Komunikasi selaras adalah upaya menjelaskan 
penentuan harga dan menerima respon pembeli (pemakai) (Damsar dan Indrayani, 2013:258; 
Leksono, 2009:133; Hakim,2006). 

Komunikasi selaras seperti itu menunjukkan hubungan persaudaraan. Riyanto (2011:114) 
dan Prihartanti (2004:104, 2008) menjelaskan bahwa komunikasi harmonis penjual kepada 
pembeli pada penentuan harga jual di pasar tradisional mengedepankan persaudaraan untuk saling 
menerima. Keuntungan non-ekonomi (immaterial) penjual berupa ketiga rasa, yaitu spiritual-jiwa, 
relativitas, dan komunikasi harmonis dalam aktivitas proses penentuan harga merupakan 
perwujudan ngelmu rasa sejati dalam laku hidup penghayat Kejawen. Ngelmu rasa sejati ini 
mendasarkan pada metode Kejawen dengan ajaran budi pekerti luhur Panca Eka Lumaksana 
sebagai alat analisis. 

Tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana merupakan suatu pengetahuan dan salah 
satu kebudayaan budi pekerti luhur Jawa. Terkait sebagai salah satu bagian budi pekerti luhur 
Jawa, maka Panca Eka Lumaksana mengandung nilai spiritual yang didasari keyakinan adanya 
Tuhan Yang Maha Esa dan hanya ada SATU yang berkuasa atas semua di alam semesta 
ini.Pengakuan bulat bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ADA dan hanya SATU, memberikan tekad 
dan keyakinan serta kemauan laku hidup ini sebagai sumber pembinaan watak budi pekerti luhur 
diri pribadi. Budi pekerti untuk senantiasa mengutamakan kejujuran dan kebaikan. Keluhuran rasa 
diri pribadi ini menuju terciptanya keselarasan hidup lahir dan batin (becik sejatining becik). 

Keselarasan laku hidup lahir dan batin memberikan keyakinan bulat dan utuh, bahwa hidup 
harus dijalani dengan kebersamaan. Kebersamaan ini merupakan perpaduan unsur spiritualitas, 
relativitas, dan komunikasi diri. Perpaduan ketiga hal tersebut untuk mewujudkan hidup yang 
harmonis berdasarkan tuntunan Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Terkait hal ini, Pranoto 
(2008:20) menjelaskan bahwa laku hidup berdasarkan keluhuran keyakinan kepada Gusti Ingkang 
Murbeng Dumadi menempatkan kesadaran spiritual-psikologis diri untuk senantiasa menerima 
segala sesuatu bersama orang lain, tanpa merasa kecewa. Kesadaran spiritual ini semata-mata 
hanya sebagai pelaksana dari segala sesuatu berasal dari Tuhan (manungsa iku mung sakderma iso 
nglakoni). Ketaatan ajaran pandangan hidup Kejawen Panca Eka Lumaksana kepada Tuhan 
menumbuhkan kehidupan rasa. Kehidupan rasa sebagaimana diungkapkan oleh Stange (2009:23) 
sebagai perwujudan kedalaman makna keyakinan kekuatan Tuhan adalah mutlak, atau dalam 
ungkapan Kejawen dikatakan bahwa kebenaran sejati milik Tuhan, bukan diri sendiri ataupun 
kebanyakan orang15.      

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tradisi luhur lahir dan batin yang 
mempengaruhi perilaku dan komunikasi dengan sesama secara harmonis (Pranoto, 2008:64-65; 
Soesilo, 2000:44). Kejawen memberikan mistik kebatinan kekuatan Tuhan yang diwujudkan 
dengan selalu menjalin hubungan baik dengan sesama (Endraswara, 2006:109; Pranoto, 2008: 26) 

                                                
14  Rasa rumangsa, yakni rasa eling, cipta dan grahita, seperti misalnya kita penjual menyatakan bahwa rumangsa 

amung titah, tanpa ciri amung raos syukur.  
15  Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Bener kang sejati yaitu bener miturut Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, 

dede bener miturut karepe dhewe utawa karepe wong akeh. 
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Hubungan ini merupakan kesadaran laku hidup sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan 
berdiri sendiri. Kesadaran ini menumbuhkan tolong-menolong dalam menjalankan kehidupan. 
Mistik kebatinan tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana merupakan upaya pencapaian budi 
luhur. Budi luhur yang berdasarkan lima pedoman perilaku. Pedoman pertama, rasa selalu 
menyamakan dirinya dengan sesama (nandhing sarira). Kedua, rasa menilai sesama dengan 
dirinya sendiri sebagai tolok ukur (ngukur sarira). Ketiga, rasa mau dan mampu merasakan 
sesama (tepa salira). Keempat, rasa memahami keadaan dirinya sejujur-jujurnya (mawas diri). 
Dan pedoman kelima, rasa untuk selalu melihat dan berani mengoreksi dirinya sendiri (mulat 
sarira hangrasa wani). 

Budi luhur tersebut menunjukkan kenyataan hidup saling berinteraksi dengan sesama. 
Interaksi ini dilandasi keyakinan bahwa hidup ini ada yang mengatur dan berkuasa yaitu Gusti 
Ingkang Murbeng Dumadi. Keyakinan ini menciptakan kemampuan diri untuk selalu beradaptasi 
dengan lingkungan. Sebagaimana penjelasan Supadjar (2001:34) dan Soesilo (2000:20-21) bahwa 
lingkungan masyarakat terus berubah menuntut kemampuan beradaptasi diri. Perubahan ini 
menghasilkan perkembangan perilaku yang sesuai dengan lingkungan. 

Lingkungan transaksi tawar-menawar bahan pokok merupakan tradisi aktivitas ekonomi 
dalam penentuan harga di pasar tradisional. Hasilnya mampu membentuk dan membangun 
kebersamaan penjual dan pembeli. Tuntunan perilaku penjual berdasarkan Panca Eka Lumaksana 
sebagai wujud tatanan paugeraning urip yang diartikulasikan, atau suasana pendapat umum yang 
menyokong ajaran Kejawen disebut sebagai tradisi ajaran Kejawen. Tradisi ajaran Kejawen Panca 
Eka Lumaksana memberikan budi pekerti luhur penjual untuk mencapai hubungan harmonis 
bersama pembeli. Hubungan harmonis ini menunjukkan keuntungan berupa non-ekonomi 
(immaterial) atas rasa spiritualitas, relativitas, dan komunikasi harmoni. Keuntungan ketiga rasa 
ini merupakan keyakinan rasa diri penjual sebagai sujud sungkem (bersyukur) kepada Gusti 
Ingkang Murbeng Dumadi. 

Keuntungan non-ekonomi tersebut menunjukkan pengendalian rasa diri penjual Kejawen 
terhadap keuntungan ekonomi. Pengendalian rasa diri ini menghasilkan kejujuran sikap dan 
mampu menerima keputusan harga tanpa merasa kecewa. Hasil ini sesuai dengan tuntunan sesanti 
hamemayu hayuning urip bebrayan. Sesanti ini merupakan perwujudan perilaku bahwa siapa yang 
berbuat pasti akan menerima dan kebaikan atau keburukan pasti terbukti16 serta yakin bahwa 
Tuhan tidak pernah tidur dan kebenaran pasti memberikan ketenteraman17. Gambar konseptual dan 
model analisis yang dihasilkan adalah: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Konseptual dan Model Analisis 

                                                
16   Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Sapa sing nandur bakal ngundhuh lan becik ketitik ala ketara. 
17  Kalimat tersebut dalam bahasa Jawa berbunyi: Gusti iku ora nate sare lan sing bener unggul wekasane. 

Tawar-Menawar Penentuan Harga Jual  
di Pasar Tradisional 

 
 
 

Keterbukaan Informasi Penetapan Harga Jual  
di Pasar Tradisional 

Interpretasi:  
Praktik dan Pendapat 

Konsep  
Penentuan Harga Jual Harmoni 

Tradisi Ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana 
menghasilkan hubungan harmonis kesadaran spiritualitas, 

relativitas, dan komunikasi harmoni 
§Pedagang          § Pendapat Sahabat Paguyuban   dan 

Cendekiawan  



	  

PROSIDING 
National Seminar on Accounting and Finance 2016 433 

 

Karakter alamiah dan keunikan budaya tersebut menunjukkan kehadiran keuntungan non-
ekonomi berupa rasa diri penjual dalam penentuan harga jual. Keuntungan non-ekonomi ini digali 
dengan mendasarkan tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana. Penggunaan tradisi ajaran 
Kejawen Panca Eka Lumaksana tersebut didukung kajian konseptualnya berupa pendapat sahabat 
paguyuban dan cendekiawan melalui wawancara secara mendalam. Langkah ini dilakukan untuk 
menambah keyakinan bahwa tradisi ajaran ini digunakan sebagai pedoman perilaku penjual. 
Perilaku penjual untuk menerima keuntungan non-ekonomi dalam proses penentuan harga jual 
pangupa jiwa. 

Pada tahapan selanjutnya, penafsiran teks yang diperoleh dari lapangan dan pendapat para 
sahabat paguyuban serta cendekiawan tersebut dikembangkan penafsirannya ke dalam konteks. 
Hal ini bertujuan mengembalikan makna teks sebagai tanggapan terhadap kondisi realitas. Di 
samping itu, langkah ini juga merupakan upaya untuk membebaskan penafsiran-penafsiran makna 
ungkapan dari ketidakjelasan pemahaman.   

Berdasarkan hasil penafsiran praktik (penjual pasar tradisional) dan pendapat (sahabat 
paguyuban dan cendekiawan), kemudian disusun konsep penentuan harga jual harmoni. Harga jual 
ini merupakan kombinasi antara nilai yang bersifat ekonomi dan ketiga rasa non-ekonomi berupa 
nilai spiritualitas, relativitas, dan komunikasi harmonis. Fokus model penelitian ini dilakukan 
untuk kedalaman penelitian. Kedalaman penelitian merupakan karakteristik alamiah penelitian 
kualitatif.  

Karakteristik tersebut didapatkan dengan menggali nilai-nilai ajaran budi pekerti luhur 
pandangan hidup Kejawen Panca Eka Lumaksana sebagai wujud Tatanan Paugeraning Urip. 
Pandangan hidup ini didukung dengan budaya tawar-menawar dan keterbukaan informasi harga 
untuk menyusun konsep penentuan harga jual harmoni.  

Selanjutnya validitas dan reliabilitas data sangat berpengaruh. Validitas data menyangkut 
kesahihan data sedangkan reliabilitas berkaitan dengan keterandalan data (Silverman, 2008:288; 
Sarantakos,1995:80). Terkait hal ini, Creswell (2007:202; 2010:286) serta lihat juga Creswell dan 
Miller (2000) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif diistilahkan sebagai 
trustworthiness. Trustworthiness lebih dapat diandalkan dari pada validitas data pada penelitian 
kuantitatif. Hal ini disebabkan data yang diperoleh lebih menunjukkan kondisi akurat sebenarnya 
di lapangan, penggunaan metode relatif lebih transparan dan fleksibel, menggunakan basis 
komunikasi interaksi, serta pengumpulan data lebih terbuka dan tidak dibatasi. 

Kajian reliabilitas data pada penelitian ini, yaitu dengan tidak menghadirkan penekanan 
pada konsistensi, standardisasi metode, pengendalian lingkungan penelitian, dan adanya 
pengendalian interaksi antara peneliti dengan informan. Namun, yang lebih dihadirkan adalah 
interaksi mendalam dan keterlibatan langsung untuk mendapatkan data berdasarkan fokus objek 
penelitian. Hasilnya mampu menggambarkan keaslian data. Selanjutnya, proses interaksi dan 
keterlibatan langsung mendapatkan data dilakukan melalui wawancara, partisipasi atau 
pengamatan, dan dokumentasi. 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah merangkum hasil yang diperoleh dari hasil 
interpretasi dan analisis menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan yang dimaksud adalah untuk 
membangun konsep penentuan harga jual harmoni. Harga jual ini merupakan kombinasi antara 
nilai ekonomi yang terukur (material) dengan nilai non-ekonomi yang tidak terukur (immaterial) 
berlandaskan pada tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana. 

Nilai non-ekonomi tersebut merupakan hasil temuan penelitian ini. Konsep harga jual 
harmoni ini didasarkan pada realitas praktik batin dalam diri penjual bahan pokok (pangupa jiwa) 
penghayat Kejawen dengan pembeli selama ini.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini untuk membangun penentuan harga jual harmoni di pasar tradisional 
berdasarkan tradisi ajaran budi pekerti luhur sebagai alat analisis. Hasilnya, harga jual yang tidak 
hanya didasarkan pada nilai ekonomi yang terukur (material), tetapi juga nilai non-ekonomi yang 
tidak terukur (immaterial) berupa nilai spiritual, relativitas, dan komunikasi harmonis. Nilai non-
ekonomi tersebut berlandaskan pada tradisi ajaran Kejawen Panca Eka Lumaksana. Panca Eka 
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Lumaksana sebagai wujud tatanan paugeraning urip yang diartikulasikan atau suasana pendapat 
umum yang menyokong tradisi ajaran Kejawen disebut sebagai “tradisi Kejawen”. 

Pendekatan tersebut didukung tradisi lingkungan pasar tradisional dengan tawar-menawar. 
Tradisi ini menunjukkan kesadaran perilaku penjual yang mempengaruhi penentuan harga jual. 
Kesadaran perilaku ini mampu membentuk dan membangun budaya budi pekerti luhur saling 
menghargai bersama pembeli. Perwujudan kesadaran perilaku yang dipercaya untuk diterima 
sebagai pengaruh penentuan harga jual harmoni.  
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Abstract: This study aims to develop a worksheet for vocational students of grade X, namely scientific 
based worksheet. This research uses Research and Development (R&D) model developed by Borg and Gall 
(1983) which was modified to match the research’s needs. Participants of the research were fifty students  
grade X of SMKN 1 Malang. Data analysis use content analysis and presentage description. The results of 
validation showed 78,26% of materials expert, 88,57% of learning media expert, and 83,42% of students.  
The average of  the overall was 85,51%. On the basis of those results, they implied that the worksheet is very 
good and eligible to use in learning process. The suggestions made relating the usage of the worksheet are 1) 
the use of other materials in class, not only the worksheet 2) during the use of the worksheet in the class, the 
attendance of teacher is still needed, 3) further research is expected to test the effect of  this worksheet 
toward motivation and students’ learning outcome. 

Keywords: worksheet, scientific approach 
 

Pemerintah Indonesia terus melakukan peningkatan mutu pendidikan untuk mempersiapkan 
masa depan bangsa yang lebih baik. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan nasional adalah dengan memperbaiki kurikulum yang digunakan. Pengembangan 
kurikulum menjadi sangat penting sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya, dan perubahan pada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (2009:191) 
bahwa setiap rencana pengembangan kurikulum harus memasukkan pertimbangan kehidupan di 
masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kurikulum 
yang diberlakukan dan mengembangkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan hasil 
pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
pada tahun 2006. Hanya saja, yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 adalah adanya 
peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang berupa sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan (Fadlillah, 2014:16). 

Berkaitan dengan implementasi Kurikulum 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
telah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 
tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk setiap jenjang pendidikan. Dalam 
peraturan tersebut diantaranya dikemukakan bahwa untuk jenjang SMA/MA/SMK/MAK sederajat 
diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara 
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari pembelajaran di 
sekolah secara mandiri. Dengan demikian, kemampuan peserta didik akan semakin meningkat, 
baik kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Peserta didik tidak hanya menerima dan 
meniru apa yang diberikan di sekolah, tetapi juga dapat secara aktif dan kreatif mengembangkan 
kemampuan atas dasar keyakinannya sendiri. Hal ini dapat mengantarkan peserta didik bersaing di 
tengah-tengah arus globalisasi yang terus berkembang cukup pesat (Fadlillah, 2014:38). 

Adanya perubahan kurikulum tentu saja mengubah semua perangkat pembelajaran mulai 
dari Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hingga bahan ajar yang digunakan. Bahan 
ajar yang dimaksud adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang digunakan harus sesuai dengan orientasi 
pendekatan kurikulum yang berlaku. Kurikulum 2013 mengembangkan kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menggunakan 
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pendekatan scientific. Menurut Abdullah (2014:53), pendekatan saintifik (scientific approach) 
dalam pembelajaran memiliki komponen proses pembelajaran antara lain: 1) mengamati; 2) 
menanya; 3) mencoba (mengumpulkan informasi); 4) menalar/asosiasi;dan 5) membentuk jejaring 
(melakukan komunikasi). 

Adapun bahan ajar yang dapat dimanfaatkan dan perlu di kembangkan adalah Lembar Kerja 
Siswa (worksheet). Menurut Prastowo (2011:203), lembar kerja siswa (worksheet) adalah 
lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk melakukan 
kegiatan agar mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai secara 
mandiri. Keberadaan worksheet memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar 
mengajar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Prastowo (2011:205) yang menjelaskan kelebihan 
worksheet adalah sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih 
mengaktifkan peserta didik. Lembar kerja siswa (worksheet) yang dapat digunakan oleh siswa 
secara optimal adalah lembar kerja siswa yang berkualitas. Menurut Darmojo dan Kaligis (1991) 
dalam Widjajanti ( 2008:2-5), persyaratan lembar kerja siswa yang berkualitas harus memenuhi 
tiga syarat yaitu: (1) syarat didaktik yang mengikuti azas-azas belajar secara efektif, (2) syarat 
konstruksi yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dan susunan kalimat yang tepat,(3) 
syarat teknis yang berhubungan dengan kesesuaian antara gambar dan tulisan. Selain itu, menurut 
Hermawan (2004) dalam Widjajanti (2008:5-6), kualitas worksheet yang disusun juga harus 
memenuhi aspek-aspek penilaian worksheet. 

Menurut Hamdani (2011:75), lembar kerja siswa merupakan lembaran-lembaran kertas yang 
berupa informasi maupun pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Lembar kerja siswa biasanya 
berupa petunjuk atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang 
diperintahkan dalam lembar kerja siswa harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. 
Sedangkan menurut Prastowo (2011: 203), lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran yang 
berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan agar mereka 
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai secara mandiri. 

Menurut Azhar (2004:78), tujuan pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja siswa 
adalah untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta 
mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Menurut Sudiati 
(2003:11), tujuan pembelajaran lembar kerja siswa antara lain: 

a. Melatih siswa berpikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar.  
b. Memperbaiki minat siswa untuk belajar, misalnya guru membuat worksheet lebih 

sistematis, berwarna, serta bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari 
worksheet tersebut.  
Sedangkan menurut Suyitno (1997:40) manfaat yang diperoleh dengan  

menggunakan worksheet dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 
a. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran.  
b. Membantu siswa dalam memahami konsep.  
c. Melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses.  
d. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.  
e. Membantu siswa memperoleh catatan materi yang telah dipelajari melalui kegiatan 

belajar.  
f. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar secara sistematis.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembar kerja siswa sangat membantu guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai bahan ajar yang berisi informasi dan 
perintah/instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk 
kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan sehingga 
siswa memperoreh kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Kurikulum 2013 mendefinisikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai kriteria yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Abdullah (2014:53) pendekatan yang 
digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik (scientific approach) yang memiliki 
komponen proses pembelajaran antara lain: 1) mengamati; 2) menanya; 3)mengumpulkan 
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informasi; 4)menalar/asosiasi; dan 5) membentuk jejaring (melalukan komunikasi).  
Ditengah gencarnya penghapusan Kurikulum 2013 (K-13) dibeberapa kota di Indonesia, 

implementasi K-13 justru merupakan keharusan bagi SMK di kota Malang. Walaupun penerapan 
K-13 dianggap rumit dan sulit oleh beberapa pihak, namun pemerintah Kota Malang bertekad 
untuk memberlakukan K-13. Hal tersebut dikarenakan K-13 dianggap sangat istimewa karena di 
dalam K-13 terdapat peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang berupa sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan (Fadlillah, 2014:16). 

Keseimbangan soft skills dan hard skills merupakan hal yang krusial dan tepat untuk 
dilakukan demi mencetak generasi muda yang tanggap, cakap dan bermanfaat bagi bangsa dan 
negara. Penguasaan terhadap soft skills dan hard skills juga sangat penting dalam penanaman nilai-
nilai karakter bangsa bagi perkembangan watak dan perilaku peserta didik. Secara khusus urgensi 
penelitian ini adalah bahwa pengembangan worksheet yang menerapkan pendekatan scientific 
merupakan sebuah keharusan bagi SMK di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan 
pengimplementasian K-13 sudah menjadi kebijakan pemerintah kota Malang dan wajib diterapkan 
oleh semua SMK di kota Malang. 

Berdasarkan hasil observasi di beberapa SMK di Malang pada bulan April 2016 diketahui 
bahwa bahan ajar yang digunakan sebagai sumber mengajar mata pelajaran Akuntansi Perusahaan 
Jasa untuk kelas X masih belum relevan dengan kurikulum 2013. Buku yang digunakan 
merupakan buku untuk Kurikulum SMK Edisi 1999. Materi yang ada di dalam buku tersebut juga 
tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di silabus. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa guru akuntansi yang mengajar mata pelajaran Akuntansi, mereka telah menyarankan agar 
siswa menggunakan buku referensi lain untuk belajar. Akan tetapi pada kenyataannya hanya dua 
atau tiga siswa saja yang membawa buku referensi yang sesuai. Hal tersebut dikarenakan guru 
selalu menjelaskan materi dan memberikan tugas-tugas sesuai dengan yang ada pada buku 
pegangannya  tersebut.  Selain  itu,  tidak  ada  bahan  ajar  lain  yang  dapat  melatih kemandirian 
siswa dalam berlatih mengerjakan siklus akuntansi. 

Merujuk pada latar belakang diatas, dirasa perlu adanya pembaruan dalam pengembangan 
worksheet yang sesuai dengan kurikulum 13 (K-13). Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan produk berupa worksheet dengan Scientific Based Approach untuk implementasi 
kurikulum 2013 pada mata pelajaran akuntansi kelas X yang telah melalui proses validasi sehingga 
dinyatakan layak sebagai salah satu media pembelajaran. 

 
METODE 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan menghasilkan suatu produk berupa worksheet 
yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Model pembelajaran 
ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk mata pelajaran 
akuntansi perusahaan jasa kelas X siswa SMK. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) milik Borg and 
Gall (1983) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan 
dalam penelitian ini yaitu (1) analisis kebutuhan, (2) pengembangan produk, (3) uji validitas 
produk, (4) revisi produk ke-1, (5) uji pengguna terbatas, (6) revisi produk ke-2, (7) produk akhir. 

 Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan kebutuhan pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013. Pengembangan produk dilakukan melalui tiga 
tahapan, yaitu persiapan, penyusunan produk dan penyelesaian produk. Uji validitas produk 
dilakukan setelah produk dikembangkan untuk mengetahui kelayakan produk sebelum digunakan 
oleh pengguna. Uji validitas produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Pengguna terbatas 
dalam penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa serta siswa 
kelas X AK1 dan X AK 2 SMK Negeri 1 Malang yang masing-masing kelas berjumlah 25 siswa, 
sehingga total pengguna adalah 50 siswa. 

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase, sedangkan untuk data 
kualitatif dilakukan analisa isi dari komentar dan saran dari validator.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 
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Rumus untuk penilaian per item: 
𝑃! =

!!
!!
×100%    (Sudjana, 1990:45) 

 Rumus untuk penilaian keseluruhan item: 
𝑃 =    !"#!

!
!"#!

!
 (Sudjana, 1990:45) 

Keterangan: 
𝑃! : Persentase penilaian item/kriteria ke-i 
P : Persentase penilaian keseluruhan 
𝑥! : Skor untuk item/kriteria ke-i 
𝑦! : Skor maksimal untuk item/kriteria ke-i 

𝑙𝑋𝑖!
!  : Jumlah skor untuk item/kriteria ke-i 
𝑙𝑌𝑖!

!  : Jumlah skor maksimal untuk item/kriteria ke-i 
N : Banyak item/kriteria yang dinilai dalam validasi 
l : 1, 2, 3, 4, 5, n 
100% : Konstanta 
 
Tingkat kelayakan produk hasil penelitian dan pengembangan menggunakan persentase skor. 
Semakin baik persentase skor hasil analisis data maka semakin baik tingkat kelayakan  produk 
hasil penelitian dan pengembagan. Kriteria tingkat kelayakan analisis persentase poduk hasil 
pengembangan disajikan dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1 Kriteria Kelayakan Model Pembelajaran Saintifik 

Persentase Penilaian Interpretasi 
81%-100% 
61%-80% 
41%-60% 
21%-40% 
0%-20% 

Sangat Layak 
Layak 

Cukup Layak 
Kurang Layak 
Tidak Layak 

(Sumber: Arikunto, 2010:44) 
 
Setelah kriteria kelayakan produk pengembangan diketahui, maka harus diputuskan apakah 

produk tersebut perlu direvisi atau tidak. Saran dari validator, guru, dan siswa menentukan 
keputusan dilakukannya revisi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini disajikan hasil analisa mengenai data validasi oleh ahli materi, ahli bahan ajar, 
dan pengguna. 
a. Analisis Validasi oleh Ahli Materi 

Analisis data dilakukan pada setiap sub komponen pertanyaan dan seluruh butir pertanyaan 
yang terdapat dalam angket. Berikut ini merupakan analisis data hasil validasi ahli materi. 
Tabel 2 Analisis Validasi Ahli Materi 
Nomor Sub Komponen Persentase (%) Kriteria Validasi 

1 KI dan KD. 78,25 Valid/Layak 
2 Perkembangan anak. 71,25 Valid/Layak 
3 Kebutuhan bahan ajar. 84,56 Sangat Valid/SangatLayak 
4 Substansi materi pembelajaran. 75,00 Valid/Layak 
5 Manfaat menambah wawasan. 87,50 Sangat Valid/ Sangat Layak 
6 Nilai-nilai moral dan sosial. 75,00 Valid/Layak 
7 Keterbacaan.  80,50 Valid/Layak 
8 Kejelasan informasi. 75,00 Valid/Layak 
9 Kaidah bahasa. 75,00 Valid/Layak 

10 Keefektifan bahasa. 80,00 Valid/Layak 
Rata-rata 78,26 Valid/Layak 

Sumber: data diolah peneliti. 
 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sub komponen KI dan KD diperoleh kriteria 

valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 78,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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informasi materi, tujuan pembelajaran, konsep, prosedur, contoh, dan pelatihan dalam worksheet 
telah sesuai dengan KI dan KD. Sub komponen perkembangan anak diperoleh kriteria valid/layak 
digunakan dengan persentase sebesar 71,25%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa uraian materi, 
penggunaan kalimat, dan pertanyaan pada worksheet disajikan dengan baik dan sesuai dengan 
perkembangan anak. Pada sub komponen kebutuhan bahan ajar diperoleh persentase sebesar 
84,56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembar kerja siswa yang dikembangkan disajikan sesuai 
dengan kebutuhan bahan ajar menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian sub komponen 
substansi materi pembelajaran diperoleh persentase sebesar 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
sumber referensi yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan tinggkat perkembangan siswa. 
Pada sub komponen manfaat menambah wawasan diperoleh persentase sebesar 87,5%. Hal 
tersebut berarti kegiatan yang ada pada lembar kerja siswa dapat menekankan untuk menemukan 
konsep-konsep dan memiliki variasi stimulus yang dapat menambah wawasan siswa. Selanjutnya 
adalah sub komponen nilai moral dan nilai sosial diperoleh kriteria cukup valid/cukup layak 
dengan persentase sebesar 75%. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas tugas 
kelompok dan tugas keterampilan pada lembar kerja siswa cukup dapat memberikan nilai sosial, 
nilai moral, dan  nilai estetika pada diri siswa. Kemudian sub komponen keterbacaan diperoleh 
kriteria valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 80,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
keterbacaan pada struktur kalimat yang digunakan sudah baik. Selanjutnya untuk sub komponen 
kejelasan informasi, kaidah bahasa, dan keefektifan bahasa diperoleh kriteria cukup valid/cukup 
layak digunakan dengan persentase masing-masing sebesar 75%.  

Secara keseluruhan hasil validasi dari ahli materi diperoleh kriteria valid/layak digunakan 
dengan persentase rata-rata sebesar 78,26%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa materi 
pembelajaran pada worksheet berbasis pendekatan saintifik yang telah dikembangkan peneliti 
dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar disekolah 
khususnya bagi kelas X Akuntansi di SMK. 

 
b. Analisis Validasi oleh Ahli Media Pembelajaran 

Setelah mendapatkan hasil validasi dari ahli materi, selanjutnya adalah penyajian data hasil 
validasi oleh ahli media. Berikut ini merupakan analisis data hasil validasi ahli media. 

Tabel 3. Analisis Validasi Ahli Media Pembelajaran 
Nomor Sub Komponen Persentase (%) Kriteria Validasi 

1 Kejelasan tujuan. 100  Sangat Valid/Sangat Layak 
2 Urutan sajian. 90,5 Sangat Valid/Sangat Layak 
3 Motivasi dan daya tarik. 82.5 Sangat Valid/Sangat Layak 
4 Interaksi. 80 Valid/Layak 
5 Kelengkapan informasi. 85 Sangat Valid/Sangat Layak 
6 Penggunaan font, jenis, dan ukuran 

buku. 100 Sangat Valid/Snagat Layak 

7 Lay out atau tata letak. 88,57 Sangat Valid/Sangat Layak 
8 Ilustrasi, gambar, dan foto. 85,5 Sangat Valid/Sangat Layak 
9 Desain tampilan. 85 Sangat Valid/Sangat Layak 

Rata-rata 88,57 Sangat Valid/Sangat Layak 
Sumber: data diolah peneliti. 

 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sub komponen kejelasan tujuan diperoleh kriteria 

valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 100% yang menunjukkan bahwa tujuan yang 
ingin dicapai disajikan dengan jelas yaitu pada halaman judul tiap bab. Pada sub komponen urutan 
sajiandiperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 90,5% yang menunjukkan 
bahwa materi yang disajikan runtut sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian sub 
komponen pemberian motivasi dan daya tarik diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan 
persentase sebesar 82,5% yang menunjukkan bahwa penggunaan ilustrasi dan tujuan belajar dapat 
digunakan sebagai sumber motivasi siswa. Pada sub komponen interaksi diperoleh kriteria cukup 
valid/cukup layak digunakan dengan persentase sebesar 80% yang menunjukkan bahwa penyajian 
materi cukup bersifat interaktif dan mampu membuat siswa aktif. Selanjutnya sub komponen 
kelengkapan informasi diperoleh persentase sebesar 85% yang menunjukkan bahwa informasi 
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yang disajikan dalam lembar kerja siswa valid dan layak untuk digunakan. Pada sub komponen 
penggunaan font, jenis, dan ukuran buku diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan 
persentase sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran huruf , jenis huruf, warna, dan 
ukuran buku disajikan dengan baik serasi dan sangat menarik. Pada sub komponen lay out atau tata 
letak diperoleh kriteria cukup valid/cukup layak digunakan dengan persentase sebesar 88,57. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tata letak judul, sub judul, kata pengantar, daftar isi, penggunaan 
spasi, dan margin pada lembar kerja siswa yang dikembangkan sudah cukup baik. Kemudian sub 
komponen ilustrasi, gambar, dan foto diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase 
sebesar 85,5% yang menunjukkan bahwa ilustrasi dan gambar yang digunakan sesuai, jelas, dan 
tidak mengganggu pemahaman siswa. Selanjutnya adalah sub komponen desain tampilan diperoleh 
kriteria valid/layakdigunakan dengan persentase sebesar 85%. Hal tersebut dapat diinterpretasikan 
bahwa komposisi dari elemen warna, tata letak, dan tampilan desain worksheet memiliki kombinasi 
yang harmonis dan saling terkait satu sama lainnya. 

 Secara keseluruhan hasil validasi dari ahli bahan ajar diperoleh kriteria valid/layak 
digunakan dengan persentase rata-rata sebesar 88,57%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
worksheet berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa yang telah 
dikembangkan peneliti dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar bagi siswa khususnya kelas 
X Akuntansi di SMK baik di sekolah maupun di rumah secara mandiri. 

 
c. Analisis Validasi Hasi Uji Coba Lapangan 

Selanjutnya mengenai data hasil validasi uji coba lapangan yang diperoleh dari pengguna 
berjumlah 50 siswa kelas X Akuntansi  sebagai kelas eksperimen. Berikut ini merupakan analisis 
data hasil validasi uji coba lapangan. 

Tabel 4. Analisis Validasi Uji Coba Lapangan 
Nomor Sub Komponen Persentase (%) Kriteria Validasi 

1 Manfaat menambah wawasan. 90,00 Sangat Valid/Sangat Layak 
2 Nilai-nilai moral dan sosial. 87,50 Sangat Valid/Sangat Layak 
3 Keterbacaan. 89,17 Sangat Valid/Sangat Layak 
4 Pemanfaatan bahasa. 91,67 Sangat Valid/Sangat Layak 
5 Kejelasan tujuan. 92,50 Sangat Valid/Sangat Layak 
6 Motivasi dan daya tarik. 89,17 Sangat Valid/Sangat Layak 
7 Interaksi. 85,00 Sangat Valid/Sangat Layak 
8 Penggunaan font. 90,00 Sangat Valid/Sangat Layak 
9 Ilustrasi, gambar, dan foto. 91,67 Sangat Valid/Sangat Layak 

10 Desain tampilan. 92,08 Sangat Valid/Sangat Layak 
Rata-rata 89,72 Sangat Valid/ Sangat Layak 

Sumber: data diolah peneliti 
 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sub komponen manfaat menambah wawasan 
diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 90% yang menunjukkan bahwa 
lembar kerja siswa yang dikembangkan dapat menambah wawasan bagi siswa. Pada sub komponen 
nilai-nilai moral dan sosialdiperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 
87,50% yang menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran pada lembar kerja siswa dapat 
memberikan nilai-nilai sosial, moral, dan estetika pada diri siswa. Kemudian sub komponen 
keterbacaan diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 89,17% yang 
menunjukkan bahwa struktur kalimat dan bahasa yang digunakan jelas, komunikatif, dan mudah 
dimengerti siswa. Pada sub komponen pemanfaatan bahasa diperoleh kriteria valid/layak 
digunakan dengan persentase sebesar 91,67% yang menunjukkan bahwa bahasa dan kalimat yang 
digunakan sudah efektif dan efisien. Sedangkan sub komponen kejelasan tujuan diperoleh kriteria 
valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 92,50% yang menunjukkan bahwa tujuan yang 
ingin dicapai dalam lembar kerja siswa disajikan dengan jelas. Selanjutnya pada sub komponen 
motivasi dan daya tarik diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase sebesar 
89,17%. Hal tersebut  
menunjukkan bahwalembar kerja siswa yang dikembangkan dapat memberi motivasi belajar bagi 
siswa. Pada sub komponen interaksi diperoleh kriteria valid/layak digunakan dengan persentase 
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sebesar 85,00% yang menunjukkan bahwa penyajian materi pada worksheet bersifat interaktif dan 
partisipatif. Kemudian sub komponen penggunaan font diperoleh kriteria valid/layak digunakan 
dengan persentase sebesar 90,00% yang menunjukkan bahwa huruf yang digunakan menarik dan 
mudah dibaca. Padasub komponen ilustrasi, gambar, dan fotodiperoleh kriteria valid/layak 
digunakan dengan persentase sebesar 91,67% yang berarti bahwa penempatan judul, sub judul, 
ilustrasi, dan gambar tidak mengganggu pemahaman siswa dan dapat memberi pesan secara efektif 
kepada siswa. Selanjutnya sub komponen desain tampilan diperoleh kriteria valid/layak digunakan 
dengan presentase sebesar 92,08%. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penampilan 
worksheet  kombinasi gambar, tulisan, warna, ilustrasi, dan tipografi yang harmonis dan saling 
terkait satu sama lainnya. Berdasarkan perhitungan analisis data validasi uji coba lapangan 
didapatkan presentase rata-rata sebesar 89,72%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
worksheet berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa untuk kelas 
X yang telah dikembangkan peneliti dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajarbagi siswa kelas 
X Akuntansi di SMK. 

Setelah dilakukan analisis terhadap masing-masing validator ahli materi, ahli bahan ajar, 
dan uji coba lapangan, selanjutnya diambil rata-rata hasil keseluruhan mengenai data validasi 
lembar kerja siswa. Berikut ini disajikan hasil analisa keseluruhan data validasi worksheet. 
Tabel 5. Analisis Validasi Worksheet 

Validasi Persentase 
(%) 

Kriteria Validasi 

Ahli Materi 78,26 Valid/Layak digunakan 
Ahli Bahan Ajar 88,57 Sangat Valid/Sangat Layak digunakan 
Uji Coba Lapangan (siswa)  89,72 Sangat Valid/Sangat Layak digunakan 
Rata-rata keseluruhan validasi 85,51  Sangat Valid/Sangat Layak digunakan 
Sumber: data diolah peneliti 

 
Berdasarkan tabel 5, analisis validasi worksheet diperoleh bahwa persentase dari ahli 

materi sebesar 78,26% dengan kriteria valid/layak digunakan, sedangkan dari ahli bahan ajar 
diperoleh persentase sebesar 88,57% dengan kriteria sangat valid/sangat layak digunakan, dan dari 
hasil uji coba lapangan diperoleh persentase sebesar 89,72% dengan kriteria valid/layak digunakan. 
Dari data analisis tersebut diperoleh rata-rata validasi secara keseluruhan dengan persentase 
sebesar 85,89% yang menunjukkan bahwa lembar kerja siswa berbasis pendekatan saintifik pada 
mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dinyatakan sangat valid dan dapat digunakan sebagai 
salah satu bahan ajar akuntansi bagi siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 1 Malang. 

Instrumen angket yang diberikan kepada validator ahli materi, ahli bahan ajar, dan uji coba 
lapangan (siswa) menghaslkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif menghasilkan 
komentar dan saran secara umum tentang lembar kerja siswa berbasis pendekatan saintifik. Hasil 
komentar dan saran tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan revisi produk yang 
telah dikembangkan.  
a. Komentar dan Saran Hasil Validasi Ahli Materi 

Berikut ini merupakan hasil komentar dan saran secara umum mengenai lembar kerja siswa 
berbasis pendekatan saintifik pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa kelas X dari validator 
ahli materi. 
Tabel 6. Komentar dan Saran dari Ahli Materi 

Komentar Saran 
1. Worksheet ini mampu mendorong siswa 

mengembangkan potensinya untuk mempelajari 
akuntansi    

1. Artikel pada uraian materi sebaiknya tidak 
menggunkan sumber blog. 

2. Isi materi bab 5 ada yang kurang relevan 
(tentang perusahaan dagang). 

3. Beberapa salah ketik perlu diperbaiki 
4. Nilai moral dan etika belum nampak eksplisit 

Sumber: Angket Validasi Ahli Materi 
 
Berdasarkan tabel 6 mengenai komentar dari validator ahli materi diketahui bahwa 

worksheet ini akan mampu mendorong siswa mengembangkan potensinya untuk mempelajari 
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akuntansi. Hal tersebut karena materi dalam worksheet ini disajikan secara ringan dan sederhana 
sehingga mampu memberikan daya tarik dan keinginan untuk belajar siswa. 
Sedangkan berdasarkan saran pertama bahwa sebaiknya artikel menggunakan sumber dari jurnal 
terakreditasi dan bukan blog. Penggunaan blog sebagai sumber dalam worksheet ini sebenarnya 
untuk mendapatkan artikel dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Saran 
selanjutnya terkait dengan salah ketik dan salah materi sudah ditindaklanjuti oleh peneliti dengan 
sebaik-baiknya. Untuk saran yang terakhir, pemberian pelajaran moral yang eksplisit akan 
diberikan secara langsung oleh guru akuntansi yang bersangkutan sehingga yang di worksheet 
hanya bersifat implisit saja. 
 
b. Komentar dan Saran Hasil Validasi Ahli Bahan Ajar 

Selanjutnya adalah komentar dan saran secara umum worksheet siswa berbasis pendekatan 
saintifik dari validator ahli bahan ajar, yaitu sebagai berikut. 
Tabel 7.  Komentar dan Saran dari Ahli Bahan Ajar 

Komentar Saran 
1. Worksheet sangat bagus dan layak untuk 

diperbanyak dan disebarluaskan    
1. Segera diurus ISBN nya. 
2. Tambahakan soal siklus yang dikerjakan mulai 

dari tahap pencatatan sampai dengan pelaporan 
secara utuh. 

3. Cover belakang sebaiknya tidak polos. 
Sumber: Angket Validasi Ahli Bahan Ajar 

 
Berdasarkan tabel 7 tentang komentar dan saran dari ahli bahan ajar dapat diketahui bahwa 
worksheet sangat bagus dan layak untuk diperbanyak dan disebarluaskan. Hal ini akan 
ditindaklanjuti oelh peneliti dengan mempertimbangkan jumlah SMK jurusan Akuntansi di 
Malang. Sedangkan berdasarkan saran pertama bahwa sebaiknya segera mengurus ISBN, hal 
tersebut akan dipertimbangkan oleh peneliti. Saran selanjutnya terkait tambahan soal dan cover 
belakang yang sebaiknya tidak polos, telah ditindaklanjuti oleh peneliti. 

 
c. Komentar dan Saran Hasil Validasi Uji Coba Lapangan 

Berikut ini merupakan hasil komentar dan saran secara umum mengenai worksheet berbasis 
pendekatan saintifik pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa kelas X dari validator uji coba 
lapangan (siswa). 

 
Tabel 8 Komentar dan Saran dari Uji Coba Lapangan. 
No Kritik dan Saran 
1. 
 
2.  
 
3. 

Tampilan ilustrasi gambar dan warna yang digunakan cukup menarik sehingga memotivasi siswa 
untuk lebih giat belajar menggunakan worksheet. 
Uraian materi dan soal-soal yang ada pada worksheet sudah cukup jelas dan disajikan dengan bahasa 
yang efektif dan komunikatif. 
Padasetiap materi sebaiknya diberi contoh latihan soal. 

Sumber: Angket Uji Coba Lapangan(Siswa) 
 

Berdasarkan tabel 8 mengenai komentar dan saran secara umum tentang lembar kerja siswa 
berbasis pendekatan saintifik dari hasil validasi uji coba lapangan diperoleh hasil bahwa worksheet 
sudah baik dan memotivasi siswa untuk belajar. Namun perlu ada revisi dengan menambahkan 
contoh latihan soal pada setiap materi di worksheet agar siswa lebih paham dan menguasai konsep-
konsep yang diberikan. Dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh peneliti.  

Produk yang telah dikembangkan ini berupa worksheet berbasis saintifik yang dikemas 
sesuai kurikulum 2013. Keseluruhan produk hasil pengembangan dinyatakan layak berdasarkan 
hasil validasi dan uji coba pengguna terbatas. Berdasarkan validasi oleh dua validator dan uji coba 
pengguna terbatas diketahui bahwa seluruh produk hasil pengembangan dinyatakan layak tetapi 
masih perlu dilakukan revisi pada beberapa bagian.  
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SIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil validasi ahli materi, ahli media pembelajaran dan pengguna (siswa) 
dapat disimpulkan bahwa worksheet yang dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik ini 
sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran siswa SMK kelas X. Adapun beberapa saran 
yang diberikan peneliti terkait pemanfaatan worksheet berbasis pendekatan saintifik adalah sebagai 
berikut:  
a. Pemanfaatan worksheet berbasis pendekatan saintifik sebagai salah satu bahan ajar di kelas, 

sebaiknya tetap menggunakan bahan ajar lain sebagai referensi dan pendukung. Hal ini karena 
dalam proses pembelajaran saintifik terdapat kegiatan di mana siswa harus mencari informasi 
dari berbagai macam sumber untuk memperkuat pemahaman konsep siswa. 

b. Penggunaan worksheet dikelas sebaiknya tetap didampingi oleh guru agar pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan langkah pendekatan saintifik dapat terlaksana secara 
optimal. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang mengamati jalannya kegiatan 
pembelajaran, hal ini sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivistik. 
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