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ABSTRAK 

 
 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN TOPIK 
RISET (SKRIPSI) OLEH MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

Oleh: 
Yehuda Pratama I.B 

 

Dosen Pembimbing: 
Helmy Adam, SE., MSA., Ak. 

 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, dengan 
tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa JAUB 
dalam menentukan topik riset (skripsi) mereka. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner dan 
dilengkapi dengan hasil wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah 
Statistik Deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai responden, 
topik skripsi yang mereka pilih, dan faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, 
analisis data juga dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Multinominal 
untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa memilih topik 
skripsi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, skripsi dengan Topik 
Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal dipengaruhi oleh faktor kemudahan data, 
Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan dipengaruhi oleh faktor topik 
jarang, Topik Audit dipengaruhi oleh faktor ingin segera lulus, Topik Akuntansi 
Manajemen dan Perilaku dipengaruhki oleh faktor ingin melakukan riset baru, 
Topik Perpajakan dipengaruhi oleh faktor kemudahan data, Topik Sistem 
Informasi dipengaruhi oleh faktor koneksi, Topik Akuntansi Syariah dipengaruhi 
oleh faktor topik jarang, dan Topik lainnya dipengaruhi oleh faktor ingin 
melakukan riset baru. 
 

Kata kunci: Faktor, Topik riset (skripsi), Mahasiswa akuntansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
FACTORS THAT INFLUENCE ACCOUNTING’S STUDENT OF 

BRAWIJAYA UNIVERSITY TO CHOOSE THEIR RESEARCH’S TOPIC 
 

By: 
Yehuda Pratama I.B 

 

Advisor Lecturer: 
Helmy Adam, SE., MSA., Ak. 

 

This research was done at Accounting Majors of Brawijaya University, with 
objective to find out the factors that influence accounting’s student of Brawijaya 
University to choose their research’s topic. The data in this research are primary 
data that were acquired from respondents. This research is Descriptive Research 
with Case Study as research type. Descriptive Statistic is used to describe about 
respondents, research’s topic that they choose, and the factors that influence it. 
Multinominal Regresion Analysis is used to find out what factors that influence 
student choose their research’s topic. The result of this research show that, 
Financial Accounting and Stock Market Topic is influenced by easy data’s factor, 
Public Accounting and Education Topic is influenced by less used topic’s factor, 
Audit’ Topic is influenced by the desire to quickly pass’es factor, Management 
Accounting and Behavior Topic is influenced by the desire to new research’s 
factor, Tax Topic is influenced by easy data’s factor, Information System Topic is 
influenced by connection’s factor, Syariah Accounting Topic is influenced by less 
used topic’s factor, and another topic is influenced by the desire to new research’s 
factor. 
 
Keyword: Factor, Research’s Topic, Accounting’s Students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, begitu juga di Indonesia. Masyarakat  Indonesia menempuh pendidikan 

mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Dalam 

perguruan tinggi sendiri terdapat beberapa tingkatan,mulai dari S-1 sampai S-3. 

Selain itu terdapat juga program Diploma. Pendidikan tinggi sebagai lembaga 

yang membekali peserta didik dengan penekanan pada nalar dan pemahaman 

pengetahuan berdasarkan keterkaitan antara teori dengan pengaplikasiannya 

dalam dunia praktik, berperan penting dalam menumbuhkan kemandirian peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang diikutinya. McClelland (1997) dalam 

Goleman (2000) menyatakan bahwa, kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, 

dan prediksi kelulusan pendidikan tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja 

seseorang sudah bekerja atau seberapa tinggi  sukses yang dicapainya dalam 

hidup. Sebaliknya ia menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti 

empati, disiplin diri, dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari mereka 

yang berprestasi biasa-biasa saja. 

Di setiap perguruan tinggi di Indonesia, Ujian Akhir merupakan proses 

terakhir yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa di semua strata. Untuk 

menempuh Ujian Tugas Akhir, seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyusun 

tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang 



ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, 

magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. 

Menurut Mutmainah (1996), skripsi sendiri adalah sebuah mata kuliah yang 

menunjang Akuntansi Keperilakuan (AkPer) pada Jurusan Akuntansi . 

Bagi mahasiswa S-1, menulis merupakan pekerjaan yang tidak mudah, 

apalagi tulisan ilmiah, begitu juga dengan mahasiswa di Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya. Karena dalam menulis diperlukan ide-ide khusus dan 

minimal menyita waktu. Sebenarnya, sebelum mahasiswa diwajibkan untuk 

menulis atau menyusun sebuah karya ilmiah, mahasiswa pada Jurusan Akuntansi 

pernah melakukan sebuah penulisan mengenai Kuliah Kerja Nyata Profesi. Akan 

tetapi menulis Laporan Kuliah Kerja Nyata Profesi relatif lebih mudah apabila 

dibandingkan dengan menulis sebuah tulisan ilmiah. Hal tersebut disebabkan 

karena tujuan utama dari laporan tersebut adalah untuk melihat bagaimana 

pengalaman dan pemahaman mahasiswa tersebut mengenai wawasan yang 

diperoleh dari dunia nyata profesi yang akan ditekuninya nanti. Sedangkan skripsi 

relative lebih susah, karena skripsi adalah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. 

Dari pernyataan tadi, dapat dikatakan bahwa skripsi adalah momok bagi 

seorang mahasiswa, karena menyita waktu dan perhatian dari mahasiswa tersebut. 

Selain itu, juga dijumpai penyusunan skripsi yang memakan waktu cukup lama, 

akan tetapi hasilnya kurang memuaskan. Bahkan terkadang ada mahasiswa yang 

harus menempuh skripsi selama 2 semester atau lebih, dan jika terpaksa  bisa 

sampai ganti judul dan dosen pembimbing. 



Fenomena yang terjadi juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit mahasiswa 

di perguruan tinggi yang proses perkuliahannya terhambat  pada penyusunan 

skripsi. Padahal mungkin sebenarnya mahasiswa tersebut dalam proses 

perkuliahannya berjalan lancar. Beberapa hal yang mempengaruhi, misalnya, 

tidak semua mahasiswa pandai menulis, sehingga diperlukan waktu yang cukup 

lama baginya untuk menyusun sebuah penelitian. Proses pembimbingan seringkali 

juga dapat menghambat penyusunan skripsi. Dosen pembimbing umumnya sangat 

sibuk, dikarenakan dosen pembimbing adalah dosen yang mengajar pada proses 

perkuliahan juga, selain itu, satu dosen pembimbing biasanya mempunyai 

mahasiswa bimbingan lebih dari satu, sehingga dosen yang bersangkutan juga 

harus membagi waktu antara mahasiswa bimbingan satu dengan yang lain. 

Beberapa dosen terkadang juga tidak hanya berprofesi sebagai tenaga pendidik 

saja, melainkan juga menjalani profesi lain, dan ada juga dosen yang menjadi 

tenaga pengajar di 2 perguruan tinggi sekaligus. Akibatnya, intensitas proses 

pembimbingan juga akan terhambat. 

Berdasarkan hal tersebut, pada saat ini muncul berbagai macam fenomena 

yang terjadi di lingkungan mahasiswa berkaitan dengan proses penyusunan 

skripsi. Ada beberapa mahasiswa yang benar-benar tertarik akan suatu riset, 

sehingga mahasiswa tersebut benar-benar memiliki tujuan untuk menemukan 

jawaban atas suatu permasalahan melalui riset yang dilakukannya. Akan tetapi, 

ada juga mahasiswa yang mungkin kurang tertarik dengan suatu riset sehingga 

mahasiswa tersebut menempuh skripsi hanya digunakan sebagai syarat kelulusan, 

oleh karena itu judul atau topik riset yang dipakainya hanya berdasarkan 



penelitian-penelitian sebelumnya yang kemudian variabel, populasi, dan 

sampelnya dirubah. Selain itu, ada juga beberapa mahasiswa yang karena ingin 

proses pengerjaan skripsinya berjalan lancar, mahasiswa tersebut biasanya 

meminta rekomendasi kepada seorang dosen untuk menjadi pembimbingnya. Di 

samping itu, mahasiswa yang memiliki koneksi dengan sebuah perusahaan 

tertentu, biasanya juga meminta rekomendasi pada perusahaan yang bersangkutan 

terkait masalah penyusunan skripsinya. 

Apabila ditarik suatu kesimpulan, beberapa contoh fenomena yang terjadi di 

atas, terkait dengan masalah motivasi dan psikologis mahasiswa itu sendiri. Hal 

tersebut kemudian akan berdampak pada penentuan topik riset yang diangkat oleh 

mahasiswa itu. Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti melakukan 

survey awal terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya mengenai beberapa alasan 

yang mempengaruhi mahasiswa memilih topik riset. Berikut beberapa jawaban 

mahasiswa JAUB mengenai alasan memilih topik skripsi: 

1. Mahasiswa A: Topik yang jarang ada, akses data mudah, menarik untuk 

diangkat. 

2. Mahasiswa B: Terinspirasi penelitian terdahulu, topik baru, saran dari dosen 

pembimbing, mata kuliah favorit. 

3. Mahasiswa C: Ingin memperdalam teori, telah menguasai teori, datanya 

mudah, saran dosen pembimbing. 

4. Mahasiswa D: Data mudah, dosen mudah ditemui, arahan dari dosen, telah 

memahami teori, materi favorit, keingintahuan mahasiswa. 



5. Mahasiswa E: Datanya mudah. 

6. Mahasiswa F: Koneksi tempat penelitian, minat mahasiswa, kemudahan data, 

skripsi terdahulu, saran dosen pembimbing. 

7. Mahasiswa G: Ingin cepat lulus, datanya mudah, memiliki koneksi, materi 

baru. 

8. Mahasiswa H: Kemudahan data, adanya koneksi mengenai tempat penelitian, 

minat mahasiswa, ingin cepat lulus. 

9. Mahasiswa I: Topik jarang digunakan, datanya mudah, ingin cepat lulus. 

Topik riset dalam jurusan akuntansi sendiri ada beberapa macam, antara lain 

mengenai Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, Akuntansi Manajemen dan 

Perilaku, Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan, Audit, Perpajakan, Sistem 

Informasi, dan Akuntansi Syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

bankskripsi.com, dari 100 buah judul riset, riset dengan topik Akuntansi 

Keuangan dan Pasar Modal adalah yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa 

Jurusan Akuntansi, yaitu dengan jumlah 52 judul. Sedangkan riset dengan topik 

Akuntansi Syariah hanya 2 judul, hal ini menunjukkan riset dengan topik ini 

masih jarang dipakai. Sisanya adalah topik-topik riset akuntansi yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang 

mempengaruhi seorang mahasiswa dalam menentukan topik atau judul skripsinya, 

terkait dengan faktor-faktor yang ada. Oleh karena itu, skripsi ini diberi judul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Topik Riset (Skripsi) oleh 

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya” 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terdapat pada objek penelitian, 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan 

topik riset Akuntansi? 

Peneliti membatasi penelitian ini pada subjek penelitian,yaitu mahasiswa 

aktif Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Selain itu, penelitian ini hanya 

dilakukan pada mahasiswa Jurusan Akuntansi yang sedang menempuh atau baru 

saja selesai menempuh skripsi. Karena itu akan terdapat beberapa macam 

angkatan mahasiswa yang akan dijadikan subjek penelitian, tidak menutup 

kemungkinan mahasiswa angkatan 2004 atau 2005. Oleh karena itu, penelitian ini 

juga akan dibatasi menurut angkatan perkuliahannya, karena mahasiswa dengan 

angkatan yang lebih lama akan memiliki alasan yang berbeda dengan mahasiswa 

angkatan yang lebih muda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam menentukan topik riset Akuntansi. 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan motivasi mereka dalam mengangkat sebuah judul dan 

menyusun skripsi. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai 

motivasi mahasiswa dalam menentukan topik risetnya. 

3. Bagi penelitian berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan 

pada penelitian selanjutnya, di mana pada penelitian ini mungkin masih 

terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

              

2.1 Riset Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Riset 

Definisi dari penelitian/riset sendiri menurut Buckley et al, adalah suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. 

Menurut Sekaran (1992) dalam Indriantoro (2002:3), penelitian merupakan suatu 

usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. 

Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan 

terorganisasi. Yang dimaksud sistematis dan terorganisasi adalah bahwa untuk 

mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur 

tertentu yang diatur dengan baik. Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang 

mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu, penelitian juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang 

memiliki kriteria tertentu. Dengan demikian, pengetahuan memiliki hubungan 

yang erat dengan ilmu. 

Menurut Yogi (2009: 1), penelitian dapat dianggap sebagai tolak ukur 

kemajuan ilmu pengetahuan dan eknologi (IPTEK) suatu Negara., karena dari 

hasil penelitian IPTEK itu dapat berkembang pesat. Oleh karena itu, tidak heran 

bila di Negara-negara yang sudah maju IPTEKnya mempunyai tingkat penelitian, 



baik yang menyangkut fasilitas peralatan, jumlah dan kualifikasi tenaga peneliti, 

maupun aktifitas penelitian jauh lebih baik dari pada Negara-negara belum maju. 

Untuk kepentingan penelitian itu sendiri, kecuali bagi mahasiswa yang 

harus menyelesaikan tugas akhir, dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti akan 

mendapatkan imbalan berupa penghargaan di bidangnya, baik dari masyarakat 

konsumen maupun dari kalangan ilmuwan di tingkat nasional ataupun 

internasional. Seorang peneliti biasanya mempunyai sifat ingin tahu pada hal-hal 

baru, dan melalui penelitian inilah dia mencari jawabannya dengan harapan dapat 

membantu bangsa dan Negara dengan menyumbang penelitian yang berfaedah. 

Alasan yang sulit diterima apabila peneliti semata-mata hanya ingin mendapatkan 

material dari penelitiannya. Penelitian yang demikian hanya akan menghasilkan 

laporan penelitian saja, IPTEK baru tidak pernah diraihnya. 

2.1.2 Tujuan Riset 

Tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa 

penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk 

mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan 

pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjdai 

motivasi untuk melakukan penelitian. 

Tujuan penelitian menurut Indriantoro (2002:3) dapat dilihat dari dua sisi, 

yaitu : 

1. Mengembangkan pengetahuan. 

Tujuan yang pertama ini bersifat jangka panjang karena umumnya tidak 

terkait secara langsung dengan pemecahan-pemecahan masalah praktis. 



2. Memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.  

Tujuan yang kedua bersifat jangka pendek. Hasil penelitian lebih 

menekankan pada usaha pemecahan masalah-masalah praktis diperlukan 

untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan bisnis. 

2.1.3 Metode Riset 

Salah satu komponen riset adalah penggunaan metode yang ilmiah. Agar 

metode ilmiah dapat dilaksanakan dengan relative mudah dan terarah, dibutuhkan 

suatu desain yang sesuai dengan metodenya sehingga tampak jelas bahwa 

pengelompokan metode penelitian sangat dipengaruhi oleh desain riset yang 

bersangkutan. 

Menurut Umar (2008: 4), desain atau metode penelitian adalah suatu cetak 

biru (blue print) dalam hal bagaimana data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis. 

Melalui desain inilah peneliti dapat mengkaji alokasi sumber daya yang 

dibutuhkan. 

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal 

jubungan-hubungan antarvariabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar 

hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Rencana tersebut mencangkup hal-hal yang akan dilakukan penelitian 

mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada 

analisis akhir. 

2.1.3.1 Metode Sejarah 

Riset sejarah menghendaki data yang bersumber dari data primer yaitu 

dokumen dan peninggalan. Sumber data sekunder dapat dipakai bila data primer 



tidak ditemukan. Pusat perhatian peneliti sejarah dalam membuat laporan 

penelitian diarahkan pada masalah mekanis dokumentasi, masalah logis pemilihan 

dan penyusunan topik, dan masalah filosofi penafsirannya. 

Penelitian sejarah baru dimulai bila peneliti telah mengidentifikasi suatu 

pertanyaan yang membingungkan dan kemudian merumuskannya. Akhirnya, 

tugas penulisan data sejarah diarahkan pada beberapa aspek seperti penguasaan 

bahan, pembuatan bagan, seni, narasi, dramatisasi, dan lain-lain. 

2.1.3.2 Metode Deskriptif 

Menurut Travers (1978), metode deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan 

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Menurut Gay (1976), 

metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada 

waktu berlangsungnya proses riset. 

Menurut Consuelo (1988), riset dengan metode deskriptif terdiri dari 

beberapa macam, antara lain: 

1. Studi kasus 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek 

tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan 

menyeluruh termasuk lingungan dan kondisi masa lalunya. Keuntungan riset 

ini adalah, dapat lebih mendalam sehingga dapat menjawab mengapa hal itu 

terjadi dan peneliti diharapkan dapat menemukan hubungan-hubungan yang 

tadinya tidak diduga. Kelemahan riset ini antara lain, kajian relative menjadi 

kurang luas dan dalam, sulit digeneralisasikan dengan keadaan yang berlaku 



umum, dan ada kecenderungan mengarah ke subyektifitas sehingga dapat 

mempengaruhi prosedur. 

2. Survei 

Survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki 

kenapa gejala-gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu memperhitungkan 

hubungan antara variable-variabel karena metode ini hanya menggunakan 

data yang ada untuk pemecahan masalah daripada pengujian hipotesis 

3. Riset Pengembangan 

Penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi tentang perkembangan 

suatu obyek tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ada 2 cara yang saling 

melengkapi dalam melakukan penelitian pengembangan ini: 

a. Metode Longitudinal 

Mempelajari sampel pada jangka waktu yang panjang 

b. Metode Cross-Sectional 

Mempelajari sampel dari berbagai strata pada waktu yang bersamaan. 

4. Riset Lanjutan (Follow-up Study) 

Secara umum riset ini dilakukan bila peneliti hendak mengetahui 

perkembangan lanjutan dari subyek setelah diberi perlakuan tertentu atau 

setelah kondisi tertentu. 

5. Riset Dokumen (Content Analysis) 

Metode yang dipakai peneliti untuk meliput pengumpulan data dan informasi 

melalui pengujian arsip dan dokumen adalah analisis dokumen atau analisis 

isi. 



6. Riset Kecenderungan (Trend Analysis) 

Metode yang paling sesuai untuk penelitian yang bertujuan melihat kondisi 

yang akan datang dengan melakukan proyeksi atau ramalan (forecast) adalah 

dengan cara analisis kecenderungan. 

7. Riset Korelasi (Correlational Study) 

Penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variable yang 

berbeda dalam suatu populasi disebut penelitian korelasi. Di sini peneliti 

dapat mengetahui berapa besar kontribusi variable-variabel bebas terhadap 

variable terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi. 

2.1.3.3 Metode Eksperimen 

Menurut Sudjana (1980), prinsip dasar dalam desain ini adalah replikasi, 

randomisasi, dan kontrol lokal. Replikasi merupakan pengulangan eksperimen 

agar menghasilkan taksiran yang lebih baik. Randomisasi memungkinkan peneliti 

untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya dengan anggapan soal 

independensi sebagai suatu kenyataan, ini berarti pengacakan tidak menjamin 

terjadinya independensi, melainkan hanya memperkecil korelasi antarpengamatan. 

Kontrol lokal merupakan langkah-langkah yang berbentuk penyeimbangan, 

pengkotakkan, atau pemblokkan dan pengelompokkan unit-unit eksperimen yang 

digunakan dalam desain. 

Ary (1972) meringkas konsep eksperimentasi ke dalam 3 karakteristik, 

yaitu: 

- Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi 

- Semua variable, kecuali variable terikat, adalah konstan 



- Pengaruh pemanipulasian variable bebas atas variable terikat dapat diamati 

atau diukur. 

2.1.3.4 Metode Kausal-Komparatif (Ex Post Facto) 

Menurut Gay (1976), peneltian ini berjalan dengan cara menentukan 

akibat lalu menemukan sebab. Menurut Kringer (1976), penelitian ini merupakan 

pencarian empitik yang sistematik, di mana peneliti tidak dapat mengontrol 

variable bebasnya karena peristiwa telah terjadi atau karena sifatnya tidak dapat 

dimanipulasi. 

Jadi, jika dibandingkan dengan riset eksperimen, riset ex post facto pada 

mulanya mengamati akibat dan kemudian mencoba menentukan sebab, sedangkan 

pada penelitian eksperimen pada mulany menciptakan sebab, secara sengaja 

membuat kelompok berbeda dan kemudian mengamati akibat perbedaan itu pada 

variable terikat. 

2.1.3.5 Metode Partisipatoris 

Riset dengan metode partisipatoris ini memiliki beberapa prinsip yang 

harus dipenuhi, antara lain mempunyai implikasi ideologis, memberikan manfaat 

langsung kepada masyarakat, melibatkan semua partisipan yang terlibat dalam 

riset.  

2.1.4 Riset Akuntansi 

Riset, menurut kamus Webster, mempunyai arti memeriksa atau mencari 

kembali. Menurut Ndraha (1988), riset diartikan lebih luas sebagai suatu 

pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta atau 

prinsip-prisip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Dari pendapat 



pakar yang lain, dapat disimpulkan pula bahwa riset adalah suatu usaha untuk 

menemukan suatu hal menurut metode ilmiah sehingga harus memiliki tiga unsure 

penting berikut ini: sasaran, usaha untuk mencapainya, dan metode ilmiah yang 

digunakannya. 

Menurut Umar (2008: 47), kemungkinan bidang yang bisa menjadi 

alternative bidang penelitian. Disesuaikan dengan lingkup utama bidang akuntansi 

tersebut, antara lain: 

1. Akuntansi Keuangan 

Bidang ini membahas bagaimana laporan keuangan disusun untuk tujaun 

public. Di sini misalnya bisa dibahas perihal metode pencatatan, prinsip dan 

standar akuntansi keuangan, penyajian laporan yang wajar, pemilihan standar 

akuntansi, metode penyusutan, penyisihan, dan sebagainya. 

2. Akuntansi Manajemen 

Di sini dibahas bagaimana caranya agar akuntansi dapat digunakan untuk 

menyusun informasi perihal model-model yang berguna dalam pengambilan 

keputusan yang berguna dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

manajemen. Jadi, informasinnya disusun untuk tujuan internal. Di sini 

misalnya dibahas tentang target costing, relevant costing, prediksi 

kebangkrutan, arus kas masa depan, take over, penerapan direct cost, ABC 

costing, penilaian kinerja, controllership, dan budgeting. 

3. Pasar Modal dan Pasar Uang 

Di sini dapat dibahas misalnya bagaimana reaksi pasar terhadap keluarnya 

informasi akuntansi, dan laporan keuangan periodic. Sebagai contoh, topik 



yang dibahas adalah pengaruh informasi laporan keuangan pada harga saham, 

perbedaan kinerja perusahaan yang mengeluarkan obligasi dan saham, 

fluktuasi saham sebelum dan sesudah merjer, dan penerapan PSAK pada 

perusahaan yang listed di BEJ. 

4. Auditing 

Di sini dapat dibahas hal-hal yang berkaitan dengan auditing, teori, proses, 

hasil, dan perilaku. Misalnya, bagaimana peranan operasional audit dalam 

mengendalikan kinerja perusahaan, resiko audit, hubungan antara internal 

control dengan perilaku auditor, efektivitas audit,  perilaku auditee sewaktu 

ditemukan kesalahan akuntansi. 

5. Pajak 

Di sini dapat dibahas bagaimana akuntansi mengakomodasi masalah 

pengaturan pajak, perbedaan konsep antara akuntansi dan perpajakan, konsep 

pengakuan biaya, pengakuan hasil perbedaan metode penyusutan, dan 

sebagainya. Misalnya, dampak depresiasi yang dipercepat atas pajak 

penghasilan perusahaan, dan pengaruh metode penilaian terhadap pajak 

pengahasilan. 

6. Sistem Informasi Akuntansi 

Di sini dibahas bagaimana cara mendesain system informasi akuntansi dan 

menghasilkan informasi yang sudah menjadi komoditas. Dalam 

pertimbangannya tentu harus memprhatikan biaya dan manfaat. Misalnya, 

pengaruh system akuntansi pada efisiensi biaya, bagaimana pengungkapan 



dalam laporan keuangan, bagaimana dampak penggunaan EDP system, IT, 

Internet, dan sebagainya pada disclosure laporan keuangan. 

Berdasarkan Simposium Nasional Akuntansi, beberapa bidang kajian atau  

topik dalam riset akuntansi antara lain: 

1. Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal. 

2. Auditing 

3. Sistem Informasi Akuntansi  

4. Akuntansi Manajemen 

5. Pepajakan 

6.   Akuntansi Sektor Publik 

7.  Akuntansi Syariah 

8. Pendidikan Akuntansi 

9.  Pendidikan Vokasi Akuntansi 

 

2.2 Skripsi dan Pembelajaran dalam Akuntansi 

2.2.1 Metode Pembelajaran dalam Akuntansi  

Menurut Wikipedia, pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang 

relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Definisi sebelumnya 

menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak 

pembelajaran itu sendiri. Konsep tersebut adalah teoretis, dan dengan demikian 

tidak secara langsung dapat diobservasi: 

“Anda telah melihat individu mengalami pembelajaran, melihat individu 
berperilaku dalam cara tertentu sebagai hasil dari pembelajaran, dan 
beberapa dari Anda (bahkan saya rasa mayoritas dari Anda) telah "belajar" 
dalam suatu tahap dalam hidup Anda. Dengan perkataan lain, kita dapat 



menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seorang individu 
berperilaku, bereaksi, dan merespons sebagai hasil dari pengalaman dengan 
satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya” 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan 

hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan 

pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

Belajar akuntansi pada dasarnya merupakan hasil belajar konsep, 

sedangkan konsep-konsep dasar akuntansi merupakan kesatuan yang utuh, untuk 

itu dalam proses belajar mengajar akuntansi yang terpenting adalah bagaimana 

guru dapat mengajarkan konsep itu pula. Pengajaran akuntansi harus dimulai dari 

hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks dan harus memperhatikan 

urutan dari beberapa konsep, walaupun demikian sampai saat ini akuntansi masih 

menjadi masalah bagi sebagian siswa dan mengatakan bahwa akuntansi sulit. 



Akibat dari itu, sering terdapat prestasi belajar akuntansi kurang optimal, karena 

siswa banyak melakukan kesalahan. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa tidak mutlak disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan siswa dalam akuntansi, tetapi ada faktor lainnya, seperti 

metode mengajar, cara belajar siswa dan motivasi siswa terhadap mata pelajaran 

akuntansi. 

Belajar akuntansi memerlukan pemahaman yang baik, oleh karenanya 

pemilihan metode mengajar yang tepat akan mempunyai andil yang besar didalam 

meningkatkan prestasi belajar akuntansi. Metode pengajaran yang baik adalah 

metode yang mampu mengantarkan siswa dalam berbagai macam kegiatan, dalam 

hal ini siswa harus diberi kesempatan untuk melatih kemampuannya, misalnya 

menyelesaikan tugas-tugas dan latihan-latihan kasus-kasus akuntansi yang 

diberikan guru. Apabila keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas dan latihan 

dilakukan secara sering dan teratur, maka dimungkinkan siswa tersebut akan 

berprestasi lebih baik lagi jika dibandingkan dengan siswa yang tidak mau 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

Salah satu metode yang digunakan guru dalam pembelajaran akuntansi 

adalah metode drill atau latihan. Drill atau latihan merupakan metode mengajar 

yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung, karena metode drill menuntut siswa untuk selalu belajar 

dan mengevaluasi latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan 

metode drill atau latihan, pemahaman siswa terhadap materi atau konsep yang 

disampaikan akan lebih baik lagi, sehingga tercapai prestasi belajar yang optimal. 



Selain metode mengajar, keberhasilan belajar siswa tidak terlepas dari aktivitas 

belajar siswa yang meliputi aktivitas memahami, berlatih, berdiskusi, dan sebagainya. 

Proses pembelajaran akuntansi, aktivitas yang dilakukan siswa tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat apa yang diterangkan guru, tetapi siswa harus 

berpartisipasi aktif, misalnya bertanya, menjawab pertanyaan guru, mengerjakan soal, 

dan sebagainya. Aktivitas belajar siswa juga mencakup aktivitas belajar di rumah, di 

perpustakaan, dan lain-lain. Mengingat pentingnya aktivitas belajar siswa didalam 

mengikuti proses belajar mengajar, guru diharapkan dapat menciptakan situasi belajar 

mengajar yang lebih banyak melibatkan keaktifan siswa. Sedangkan siswa itu sendiri 

hendaknya dapat memotivasi dirinya sendiri untuk aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar, dengan aktivitas ini kemungkinan besar prestasi belajar akuntansi yang 

dicapai oleh siswa lebih optimal dan memuaskan. 

Pengajaran akuntansi yang baik adalah pengajaran yang disesuaikan dengan 

kekhasan konsep atau pokok bahasan dan tingkat perkembangan berfikir siswa. 

Dalam hal ini, kertas kerja dan laporan keuangan merupakan pokok bahasan yang 

menekankan pada ketrampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Dengan 

demikian diharapkan akan terdapat pengajaran dengan menggunakan metode drill 

atau latihan pada pokok bahasan kertas kerja dan laporan keuangan perusahaan 

dagang. 

2.2.2 Kompetensi Lulusan Akuntansi  

Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti 

Perguruan Tinggi mengemukakan, “Kompetensi adalah seperangkat tindakan 

cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 



dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu. 

Association K.U Leuven mendefinisikan bahwa pengertian kompetensi 

adalah pengintegrasian dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

memungkinkan untuk melaksanakan suatu cara efektif. 

Robert A. Roe (2001) mengemukakan definisi dari kompetensi yaitu: 

“Competence is defined as the ability to adequately to perform a task, duty, 
or role. Competence integrates knowledge, skills, personal value, and 
attitude. Competence builds on knowledge and skills and is acquired 
through work experience and learning by doing.” 

Dari definisi di atas, kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan 

untuk melaksanakan suatu tugas, peran, kemampuan mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan 

kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan 

pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. 

Berikut ini dikutip beberapa pengertian tentang kompetensi, sertifikasi 

kompetensi, dan competence based training: 

UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas penjelasan Pasal 35 (1): 

“Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standart 
nasional yang telah disepakati.” 

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 (10): 

“Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencangkup 
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standart yang ditetapkan.” 

Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2004, tentang Badan Nasional: 

“Sertifikasi profesi (BNSP) menjelaskan tentang kompetensi kerja sebagai 
suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara 



sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang menganut kepada 
standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan atau Internasional.” 

Pengertian Competency Based Training (CBT), “Sebuah pendekatan pada 

pelatihan yang menekankan pada apa yang seorang individu dapat 

mendemonstrasikan: keterampilan, pengetahuan dan sikapnya di tempat kerja 

sesuai dengan standart industry atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

oleh tempat kerja. 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kurikulum Inti Perguruan 

Tinggi: 

Pasal 1 

 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah 

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas- tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

Pasal 2 

1.  Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas : 

a.  kompetensi utama; 

b.  kompetensi pendukung; 

c.  kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi 

utama. 

2.  Elemen-elemen kompetensi terdiri atas : 

a.  landasan kepribadian; 

b.  penguasaan ilmu dan keterampilan; 

c. kemampuan berkarya; 



d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian  

     berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; 

e.  pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan  

      pilihan keahlian dalam berkarya. 

2.2.3 Skripsi dalam Jurusan Akuntansi  

Menurut Wikipedia, Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia 

untuk  

mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian 

sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu 

tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi bertujuan agar 

mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan 

bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu 

memadukan pengetahuan dan ketrampilannya dalam memahami, menganalisis, 

menggambarkan dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang 

keilmuan yang diambilnya.  

Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1) di 

setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

yang ada di Indonesia. Istilah skripsi sebagai tugas akhir sarjana hanya digunakan 

di Indonesia. Negara lain, seperti Australia menggunakan istilah thesis untuk 

penyebutan tugas akhir dengan riset untuk jenjang undergraduate (S1), 

Postgraduate (S2), PhD dengan riset (S3) dan disertation untuk tugas riset dengan 

ukuran yang kecil baik undergrduate (sarjana S1) ataupun postgraduate 

(pascasarjana). Sedangkan di Indonesia Skripsi untuk jenjang S1, Tesis untuk 



jenjang (S2) dan Disertasi untuk jenjang (S3). Dalam penulisan skripsi, 

mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing yang berstatus dosen pada 

perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah. Kedua pembimbing tersebut disebut 

dengan istilah Pembimbing I dan Pembimbing II. Biasanya, Pembimbing I 

memiliki peranan yang lebih dominan bila dibanding dengan Pembimbing II. 

Proses penulisan skripsi ditentukan oleh setiap perguruan tinggi, penulisan 

skripsi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi yang lainnya. 

Sama halnya dengan Riset Akuntansi, ruang lingkup atau topik dari skripsi 

akuntasi menurut Indriantoro (2002:21), antara lain dalam bidang: akuntansi 

keuangan, pasar modal, akuntansi manajemen, auditing, system informasi 

akuntansi, dan perpajakan. Berikut ini adalah contoh topik utama dalam penelitian 

akuntansi: 

1. Akuntansi Keuangan: teori-teori akuntansi, standar akuntansi keuangan, 

kebijakan dan metode akuntansi, pengukuran dan pengakuan akuntansi, 

system pelaporan, pos-pos laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, pengaruh 

informasi akuntansi, akuntansi keuangan internasional. 

2. Investasi dan Pasar Modal: efisiensi pasar, saham dan obligasi, penawaran 

efek perdana, pemecahan saham, pengumuman deviden, resiko dan hasil, 

institusi bursa efek, reksa dana, pengaruh pajak, insider trading. 

3. Akuntansi Manajemen: anggaran, insentif, pengukuran kinerja, harga 

transfer, akuntansi pertanggungjawaban, alokasi biaya, penentuan harga 

pokok, activity based costing, varian-varian biaya, manajemen mutu, just in 

time, pembuatan keputusan manajerial, informasi akuntansi manajemen, 



analisis biaya-volume-laba, biaya relevan, keputusan investasi dan 

penganggaran modal. 

4. Auditing: teori audit, opini akuntan, sampel audit, resiko audit, independensi, 

telaah analitis, pengendalian internal, timing & materiality, EDP audit, 

organisasi auditor, audit internal, judgement, kesalahan audit (errors), audit 

trail, konfirmasi, pelatihan auditor, perilaku auditor, tanggungjawab profesi. 

5. Sistem Informasi Akuntansi: desain dan seleksi sistem, penerapan dan 

evaluasi sistem, pengujian pengendalian internal, sistem database, expert 

system, electronic data interchange, sikap pemakai-manajemen-analis, 

berbagai aplikasi perangkat lunak tertentu pada: manajemen keuangan, audit, 

proses pengajaran, konferensi. 

6. Perpajakan: perencanaan pajak, sistem dan tatacara perpajakan, fungsi pajak, 

dampak pajak, peraturan perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan 

nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea meterai, 

sanksi-sanksi perpajakan, akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, perilaku wajib 

pajak. 

2.2.4 Keberhasilan dalam Riset 

Salah satu aspek kritis dari setiap usaha yang dilakukan adalah apakah 

usaha tersebut akan berhasil diselesaikan (sukses) untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pertanyaan tersebut berlaku juga untuk penelitian yang produk 

penelitiannya berupa objek yang harus terukur oleh seperangkat pengukuran 

tertentu. Pertanyaan mengenai usaha penelitian apa yang harus dipertimbangkan 



keberhasilannya masih menjadi topik perdebatan hangat serta membuka pencarian 

suatu mekanisme efektif dan menjadi indikasi bagaimana penelitian harus diuji.  

Indikator kesuksesan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Ini 

merupakan jalan efektif untuk menentukan kinerja dari penelitian dan nilai 

tambah suatu hasil penelitian. Di beberapa negara seperti di Indonesia 

penggunaan indikator keberhasilan untuk menguji penelitian secara umum telah 

dilakukan, namun tidak ada bukti yang kuat mengenai adanya suatu model 

indikator keberhasilan standar yang berlaku umum serta menyeluruh. Dalam 

setiap negara, institusi penelitian dan atau lembaga penelitian boleh menggunakan 

skema, mekanisme, dan standar yang berbeda untuk menguji outcome penelitian 

yang sesuai dengan ciri penelitiannya, terlebih lagi seiring dengan berjalannya 

waktu, interpretasi mengenai indikator kesuksesan suatu penelitian berubah untuk 

menjawab perubahan karakteristik penelitian.  

Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan jika indikator tersebut 

akan diterapkan dalam perekomendasian pada investigasi yang dilakukan. Bourke 

dan Butler (1993) mengobservasi bahwa keistimewaan mendasar dari penelitian 

modern adalah sangat multidisiplin, jadi penggunaan indikator kinerja harus 

mengamati struktur intelektual dan orientasi lapangan dari unit yang diteliti. Lynn 

Grigg (1993) selanjutnya mencermati bahwa sepanjang dekade penelitian 

internasional mengenai indikator kinerja hingga saat sekarang ini belum ada 

konsensus mengenai indikator yang disepakati untuk luaran dan impact suatu 

penelitian. Tambahan lagi dalam menggunakan indikator, Grigg mengingatkan 

bahwa agar proses evaluasi menjadi lebih efektif, maka perlu dimasukkan aspek 



pengembangan atau improvement-oriented planning dan intention. Berdasarkan 

hal tersebut diatas perlu dipahami bahwa indikator kinerja untuk penelitian tidak 

bersifat universal dan statis, melainkan harus sesuai dengan perubahan 

karakteristik penelitian itu sendiri.  

Perkembangan indikator kinerja penelitian atau sukses indikator penelitian 

tergantung kepada setting dari penelitian itu sendiri. Indikator keberhasilan 

penelitian individual berbeda dari penelitian institusi yang mengawasi dan 

mengatur penelitian dengan skala yang lebih luas. Begitu pula halnya dengan 

indikator keberhasilan penelitian di universitas yang berbeda dari penelitian non 

universitas. Perbedaan tidak terletak pada skema pendanaan tetapi lebih pada 

kenyataan bahwa penelitian di universitas juga terkait dan melayani pendidikan. 

Konsekuensinya pengukuran keberhasilannya harus berbeda juga.  

Secara umum indikator kesuksesan dapat dikembangkan dan 

diimplementasikan dalam dua level, yakni secara makro dan secara mikro. 

Tingkat mikro adalah untuk penelitian individual, sedangkan tingkat makro adalah 

untuk penelitian yang bersifat umum. 

2.2.4.1 Indikator Masukan  

Indikator kinerja input digunakan untuk menilai input dari suatu sistem 

penelitian individual, yakni berupa pengukuran kualitas sumber yang digunakan 

untuk menjalankan suatu penelitian, seperti:  

-  kualitas sampel (data terkini, time series data)  

-  kualitas pakar yang berkaitan dengan data  

-  kualitas dan kuantitas sumber dana  



-  sistem pendanaan  

-  jumlah SDM dan kepakaran serta pengalaman material  

-  kualitas sistem informasi  

-  pengukuran individual lainnya  

2.2.4.2 Indikator Proses  

Selama pelaksanaan penelitian, aspek berikut ini dapat digunakan 

sebagai indikator kinerja:  

-  efisiensi aktivitas penelitian  

-  individual versus penelitian multi dan cross – disiplin  

-  metodologi penelitian  

- kemajuan pelaksanaan tahapan penelitian  

-  metode komunikasi didalam tim penelitian  

-  kuantitas dan kualitas laporan kemajuan dalam menyampaikan kemajuan 

penelitian kepada stakeholders.   

Aspek di atas akan mengindikasikan bagaimana penelitian individual 

dilaksanakan dan dihasilkan. Pelaksanaan, pengukuran indikator kinerja diatas 

secara umum diterapkan selama proses monitoring berlangsung. Indikator kinerja 

diatas dianggap kritis karena indikator tersebut mengukur kemampuan penelitian 

untuk tetap berjalan selama pelaksanaan penelitian dalam upaya mencapai tujuan 

yang diharapkan. Kegagalan menjaga progresivitas penelitian akan membawa 

kegagalan pencapaian tujuan. 

2.2.4.3 Indikator Luaran  



Penilaian mekanisme penelitian individual yang mungkin paling umum 

dilakukan adalah mengukur output-nya. Kinerja penelitian dapat diuji berdasar 

pada kualitas output-nya yang dindikasikan dengan:  

1. Produced output  

Produced output merupakan pengukuran output penelitian yang didasarkan 

pada hasil penelitian. Indikator output yang dihasilkan antara lain:  

-  jumlah publikasi  

-  jumlah paten  

-  jumlah pasal dalam buku  

-  jumlah makalah seminar dipublikasi  

2.  Consumed output  

Consumed output adalah indikator kinerja yang dihasilkan dari 

penggunaan/aplikasi output penelitian. Indikator ini umumnya mengukur 

bagaimana output penelitian individual dapat mempengaruhi dan digunakan 

atau dipakai oleh peneliti lain atau aktivitas pendidikan. Indikator untuk 

consumed output adalah:  

-  jumlah sitasi dalam paper skala nasional dan internasional, dan  

- jumlah bahasan dan doktor yang dihasilkan, untuk kasus penelitian 

akademik. 

2.2.4.4 Indikator hasil  

Pengujian terakhir terhadap penelitian individual adalah dengan 

melakukan pengukuran dampak produk penelitian individual secara menyeluruh. 

Umumnya keberhasilan suatu penelitian diukur terhadap bagaimana suatu 



outcome penelitian dapat berdampak secara internal dan eksternal kepada 

lingkungan komunitas dari penelitian.  

-  Internal impact, secara internal, riset impact diukur berdasarkan 

perkembangan metode teori dan inovasi baru sesudah menentukan kinerja 

output, kemudian ditentukan berapa lama produce output menjadi knowledge 

domain dari sains.  

-  External impact, indikator untuk riset outcome mengukur dampak dari 

outcome penelitian individual kepada komunitas dan lingkungan di luar 

knowledge domain penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang harus berhenti setelah menghasilkan produce output, tidak 

menghasilkan manfaat yang lain bagi komunitas eksternal.  

Dalam kenyataannya, banyak penelitian di Indonesia berhenti pada 

producing output, misalnya berhenti setelah menghasilkan laporan tanpa usaha 

melakukan diseminasi hasil penelitian. External outcome perfomance indicator 

antara lain adalah:  

-  Dampak research outcome kepada kebijakan pemerintah dalam sosial, 

politik, ekonomi dan aspek lingkungan.  

-  Dampak research outcome kepada masyarakat sekitar/lingkungan.  

2.2.4.5 Indikator Keberhasilan Riset Akademik  

Indikator kinerja suatu penelitian akademik, yang penelitiannya 

dilakukan pada konteks lingkungan akademis, secara umum memiliki persamaan 

dengan penelitian orang lain. Perbedaan yang cukup mendasar memberikan 

bentuk penelitian akademis yang lebih umum. Sehubungan dengan indikator 



kinerja yang bersifat umum, penelitian-penelitian akademis harus memenuhi 

karakteristik aspek-aspek akademis, seperti pendidikan dan kepakaran ilmu.  

Secara umum, kinerja dari suatu output penelitian akademik diukur 

hanya dengan suatu produced output, seperti jumlah artikel yang dipublikasikan 

di dalam jurnal terkemuka. Pada kenyataannya, seharusnya kinerja ini juga diukur 

dengan penggunaan consumed output oleh para peneliti lain dalam bentuk sitasi 

dan kualitas jurnal ilmiah dimana consumed output dinyatakan. Indikator untuk 

kinerja penelitian akademik adalah:  

-  jumlah buku yang dipublikasikan per staf pengajar  

-  jumlah buku yang diedit dan dipublikasikan staf pengajar  

-  jumlah bab dalam buku per staf pengajar  

-  jumlah artikel direferensikan yang dipublikasi per staf pengajar  

-  pekerjaan kreatif dan luaran sejenis lainnya per staf pengajar  

-  pengembalian investasi 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Topik dalam Skripsi 

Berdasarkan hasil survey awal, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih topik skripsi mereka. Dari 

beberapa alasan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan 5 buah alasan yang 

peneliti anggap cukup mewakili beberapa alasan tadi. 5 alasan tersebut yaitu:  

- Kemudahan data 

- Adanya koneksi yang dimiliki mahasiswa 



- Keinginan untuk melakukan riset dengan judul baru dalam topic yang umum 

digunakan 

- Keinginan untuk cepat lulus 

- Topik yang masih jarang digunakan oleh Mahasiswa JAUB 

Ke-5 alasan di atas merupakan beberapa contoh tindakan dari Teori 

Pragmatis. 

2.3.1 Pragmatisme 

Menurut Sadulloh (2003:120), pragmatisme yakin bahwa akal manusia 

aktif dan selalu ingin meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima 

pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Pikiran 

(rasio) tidak bertentangan dan tidak terpisah dari dunia, merupakan bagian dari 

dunia. Pengetahuan sebagai transaksi antara manusia dengan lingkungannya, dan 

kebenaran merupakan bagian dari pengetahuan. Pengalaman senantiasa berubah, 

maka akal tidak memerlukan pengetahuan yang tetap dan abadi. Apa yang 

dikatakan nyata adalah apa yang dapat dialami dalam pengalaman. Inti dari 

pengalaman adalah berupa masalah-masalah yang dihadapi oleh individu atau 

sekelompok individu. Manusia dalam kehidupannya, baik individual maupun 

social, memerlukan alat untuk memecahkan masalah-masalah tersebut yang selalu 

akan muncul, karena pengalaman pada dasarnya akan selalu berubah. Alat untuk 

memecahkan masalah-masalah tersebut adalah pengetahuan tentative atau 

hipotesis-hipotesis. Karena itulah, pragmatism Dewey disebut instrumentalisme. 

 Bagi seorang yang pragmatis, maka suatu pernyataan diukur dengan 

kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis 



(Jujun, 2005:57). Artinya, suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau 

konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan 

manusia. Pragmatisme bukanlah suatu aliran filsafat yang mempunyai doktrin-

doktrin filsafati melainkan teori dalam penentuan kriteria kebenaran sebagaimana 

disebutkan di atas. Kriteria Pragmatisme ini juga dupergunakan oleh ilmuwan 

dalam menentukan kebenaran ilmiah dilihat dalam perspektif waktu. Secara 

historis maka pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu 

mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka 

ilmuwan bersifat pragmatis: selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai 

kegunaan maka pernyataan itu dianggap benar, sekiranya pernyataan itu tidak lagi 

bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan 

pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, istilah pragmatis sendiri cenderung 

kepada seseorang yang bersifat praktis dalam mencapai tujuannya. Menurut 

Alcavone dalam Yahoo!answer, Pragmatis adalah  suatu sifat, ciri yang 

menyatakan seseorang lebih cenderung bersifat praktis,terbingkai,dan kaku. 

Misalnya apabila seseorang berencana untuk masuk Partai, punya tujuan yang 

jelas, sehingga tujuan yang ditetapkannya semula harus dicapainya langsung 

dengan keterlibatannya langsung dengan sesegera mungkin dicapai, tanpa mau 

menunggu proses atau melewati proses yang lama, apalagi berbelit-belit. 

Pragmatisme biasanya identik dengan orang yang kurang penyabar, selalu ingin 

simple,dan praktis. Sehingga kadang menjadi meleset dari sasaran awal. Bahkan 

dapat menjadi bias, karena ambisius tadi (umumnya orang yang pragmatis selalu 



super ambisius). Orang seperti ini cepat puas dan juga cepat bosan, karena tidak 

melalui proses. Orang-orang yg memiliki sifat seperti ini apabila ingin melakukan 

perubahan akan cenderung menempuh Revolusi (perubahan secara cepat) bukan 

dengan (Evolusi ) perubahan secara lamban). 

Menurut Errick dalam blognya, seorang yang pragmatis adalah orang 

yang melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan praktis (biasanya jangka 

pendek). Kata pragmatis biasanya sering dilawankan dengan kata idealis. Istilah 

ini sering digelarkan kepada orang-orang yang ‘kekuasaan oriented’. Karena itu 

kata ini punya konotasi negatif. Dalam konteks tertentu, justru tidak jarang 

pragmatisme ini membangkitkan semangat. Karena dengan ini, tujuan idealis 

yang biasanya abstrak itu berubah menjadi jelas, konkret, nyata, sehingga terukur. 

Ingat, motivasi lahir berkat jelasnya tujuan dan jelasnya jalan yang akan 

ditempuh. Salah satunya, pragmatisme dalam kegiatan perkuliahan. Idealnya, 

kuliah merupakan sarana kita mendapatkan ilmu, bukan nilai. Tetapi pada 

prakteknya, nilai menjadi lebih penting. Nilai adalah parameter kesuksesan belajar 

seseorang. Nilai yang membuat orang diterima kerja. Nilai yang membuat ‘harga 

diri’ mahasiswa meninggi. Soal-soal ujian pun disusun tanpa berfungsi untuk 

mengeksplorasi kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu, tetapi hanya untuk 

uji intelektualitas belaka. Bahkan tidak semua ilmu (mata kuliah) kita butuhkan. 

Jadi, kuliah memang hanya untuk mencari nilai (dan gelar, tentu saja). Adapun 

ilmu bisa kita cari dengan cara lain. Hanya saja, jangan sampai tujuan mencari 

ilmu (sebagai idealisme) kita abaikan.  



Pragmatisme jangan sampai melenceng dari rel-rel idealisme. Mengejar 

nilai memang harus, tetapi ilmu juga merupakan suatu hal yang penting. Karena 

ilmulah yang lebih banyak terpakai dalam mewujudkan cita-cita. Nilai (serta 

gelar) bukanlah sesuatu yang urgent dalam proses pewujudan cita-cita, melainkan 

untuk kebanggaan dan kepuasan belaka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah 

yang mempengaruhi seorang mahasiswa dalam menentukan judul atau topik 

risetnya. Oleh karena itu, metode penelitian ini adalah metode deskriptif,    di 

mana penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini umumnya 

berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian, atau 

prosedur (Indriantoro, 2002:26). Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian 

ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun 

waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingungan dan 

kondisi masa lalunya. Keuntungan riset ini adalah, hasil pembahasan dapat lebih 

mendalam sehingga dapat menjawab mengapa hal itu terjadi dan peneliti 

diharapkan dapat menemukan hubungan-hubungan yang tadinya tidak diduga. 

Kelemahan riset ini antara lain, kajian relatif menjadi kurang luas dan dalam, sulit 

digeneralisasikan dengan keadaan yang berlaku umum, dan ada kecenderungan 

mengarah ke subyektifitas sehingga dapat mempengaruhi prosedur (Consuelo, 

1988). 

 

 

 



3.2 Lokasi dan Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan tempat 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai penguat serta bukti nyata 

dalam penulisan. Penelitian ini akan dilakukan di Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

3.2.1  Populasi 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:115) populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa Jurusan Akuntansi program Strata 1 yang sedang menempuh atau baru 

saja selesai menempuh skripsi. Berikut ini adalah data populasi yang diperoleh 

dengan mendatangi langsung staf sub bagian akademik Fakultas Ekonomi:  

 

Tabel 3.1 
Jumlah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang Sedang 

Menempuh atau Baru Saja Selesai Menempuh Skripsi 
 

Keterangan  Jumlah 
Sedang Menempuh 432 
Sudah Menempuh 174 

TOTAL 606 
Sumber: Recording FEUB 

  

3.2.2  Sampel 

Menurut Arikunto (1996) dalam Andayani (2010:36) yang dimaksud 

dengan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya yang sedang menempuh atau baru saja selesai menempuh skripsi. 



Beberapa pendapat yang dapat mendasari penentuan besar kecilnya sampel seperti 

yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo (2009:132) banyak pendapat 

yang menyatakan bahwa untuk memperoleh sampel yang representatif diperlukan 

ukuran sampel yang besar. Ada yang menyatakan paling sedikit 10% dari jumlah 

populasi.  

Metode Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling. Sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, 

dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel, 

jadi dasar pertimbangannya ditentukan tersendiri oleh peneliti (Subagyo, 1997 

dalam Andarini 2008:43).  

 

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian 

adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara (Indriantoro,2002:146). Dalam 

penelitian ini data primer berupa jawaban atas kuisioner yang disebarkan kepada 

responden. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey method. Metode 

survei adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan 

secara lisan atau tertulis (Indriantoro.2002:152). Dalam survei, data dikumpulkan 

dari para responden dengan menggunakan kuesioner.  



Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh 

responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disebarkan kepada 

responden dengan 2 cara,yaitu secara langsung dan melalui e-mail. Kuisioner 

yang disebarkan melalui e-mail ditujukan kepada responden dari angkatan 2006 

ke atas, mengingat mahasiswa pada angkatan ini sudah mulai jarang ditemui di 

kampus. 

Selain menyebarkan kuisioner, peneliti juga melakukan wawancara 

langsung dengan responden untuk mendapaykan data – data yang menunjang data 

yang diperoleh dari kuisioner. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan mengenai persepsi mahasiswa mengenai faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi seorang mahasiswa dalam menentukan judul atau topik 

risetnya yang diteliti. Bentuk kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini didesain 

sendiri oleh peneliti. Kuisioner penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagian pertama berisi data pribadi responden yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi responden berdasarkan kelompok tertentu. Bagian ini berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. 

2. Bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 



mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi seorang mahasiswa dalam 

menentukan judul atau topik risetnya. Bagian ini terdiri dari gabungan antara 

pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka pada bagian ini ditujukan 

untuk member penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan tertutup. 

3. Bagian ketiga berisi pernyataan-pernyataan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan judul/topik risetnya. Bagian ini 

ditujukan untuk memperjelas/mempertegas pertanyaan  nomor 2 dalam bagian 2 

dari kuisioner ini. 

Penyusunan kuisioner tersebut didasarkan pada aspek-aspek dasar yang harus 

tercakup dalam penelitian survey sebagaimana diungkapkan oleh Moser (1969) dalam 

Singarimbun (1987:8). Adapun aspek-aspek dasar yang dicakup dalam penelitian survey 

adalah sebagai berikut: 

1. Ciri-ciri demografis responden. 

2. Lingkungan social responden. 

3. Aktivitas responden. 

4. Pendapat dan sikap responden. 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Yang dimaksud variabel menurut Indriantoro dan Supomo (2009:61)  adalah 

karakteristik tertentu yang mempunyai nilai/skor/ukuran yang berbeda untuk unit 

observasi atau individu yang berbeda. Berikut disajikan pembahasan masing-

masing variabel: 

1. Topik riset / skripsi diukur dengan menggunakan skala nominal,yaitu: 

- Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal 



- Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan 

- Audit 

- Akuntansi Manajemen dan Perilaku 

- Perpajakan 

- Sistem Informasi 

- Akuntansi Syariah 

- Topik lain 

2. Kemudahan data (X1), diukur dengan 3 penanda, yaitu: 

- Data dari perpustakaan 

- Data dari website, BEJ, dll. 

- Data dari skripsi / riset sebelumnya 

3. Adanya koneksi yang dimiliki mahasiswa (X2), diukur dengan 3 penanda, 

yaitu: 

- Adanya kebutuhan akan organisasi / perusahaan dalam menyelesaikan 

skripsi. 

- Kecukupan data dari organisasi / perusahaan yang bersangkutan 

- Peran organisasi / perusahaan dalam penyusunan skripsi 

4. Keinginan untuk melakukan riset dengan judul baru dalam topik yang umum 

digunakan (X3), diukur dengan 3 penanda, yaitu: 

- Banyaknya riset / skripsi dengan topik yang sama. 

- Banyaknya riset / skripsi dengan judul yang sama. 

- Ketertarikan untuk melakukan riset baru dalam topic yang bersangkutan. 

5. Keinginan untuk cepat lulus (X4), diukur dengan 3 penanda, yaitu:\ 



- Pernyataan mengenai pentingnya skripsi dalam menentukan kelulusan. 

- Pengaruh rekomendasi dosen dalam proses penysunan skripsi/ 

- Topik riset / skripsi yang dipilih tidak membutuhkan banyak waktu 

untuk menyelesaikan. 

6. Topik riset / skripsi yang masih jarang digunakan oleh Mahasiswa JAUB 

(X5), diukur dengan 3 penanda, yaitu: 

- Belum banyaknya pihak yang melakukan riset dengan topik yang dipilih. 

- Adanya tantangan dari topik yang sudah dipilih. 

- Adanya manfaat dari riset- riset baru. 

 

3.6  Uji Kualitas Data 

Kesimpulan yang berupa jawaban atau pemecahan masalah tergantung pada 

kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang digunakan (Indriantoro dan Supomo, 2009:179-180). Oleh karena itu, 

agar data yang ada dalam penelitian ini terjamin kualitasnya, sehingga kesimpulan 

yang diambil tidak bias, maka dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji validitas 

dan uji realibilitas. 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui akurasi suatu instrumen yang 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Akurasi data yang ada 

akan mempengaruhi terhadap kesimpulan yang akan diambil. Uji validitas pada 

penelitian ini akan dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment Pearson. 

Untuk menentukan signifikan atau tidak, digunakan table fproduct moment dengan taraf 



signifikansi 5%. Butir yang dipilih adalah butir yang memiliki korelasi r ≥ 0,05. 

Menurut Riduwan (2006:98) dalam Andarini (2008:85) kriteria penafsiran indeks 

r-hitung adalah sebagai berikut: 

 Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat kuat 

 Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : kuat 

 Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup kuat 

 Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : lemah 

 Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat lemah 

3.6.2 Uji Relialibilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi atau 

stabilitas jawaban dari responden dari waktu ke waktu berikutnya dengan cara 

menghitung koefisien korelasi dari skor jawaban responden yang diukur dengan 

instrumen yang sama pada saat yang berbeda (Indriantoro dan Supomo, 

2009:180). Uji ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan . 

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah teknik alpha dari Cronbach. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah 

semua butir pertanyaan valid. Untuk uji reliabilitas digunakan dengan metode 

Alpha Crobanch dengan kriteria pengujian bila koefisien alpha (α) ≥ 0,6 maka 

dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan adalah realibel. 

 

3.7 Teknik Analisa Data  

3.7.1 Statistik Deskriptif 



Statisitik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005: 169). Pada dasarnya, 

statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai demografi 

dan karakteristik responden. Sebagaimana dikemukakan oleh Uyanto (2006: 51), 

analisis dengan menggunakan statistik deskriptif digunakan untuk memberi 

gambaran serta meringkas data-data yang telah diperoleh. Analisis statistik 

deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan pada bagian 

pertama dan kedua, untuk memberi gambaran mengenai demografi responden 

serta pernyataan responden mengenai skripsi yang ditempuhnya. 

3.7.2 Analisis Regresi Multinominal 

Menurut Trihendradi, (2007: 85) regresi multinominal logistik digunakan 

pada situasi di mana peneliti ingin menggolongkan subjek berdasarkan 

sekumpulan nilai variabel prediktor. Model regresi ini pada prinsipnya sama 

dengan binary logistik dengan variabel dependen tidak terbatas hanya dua pilihan. 

Variabel dependen pada regresi multinominal logistik memiliki tipe data 

nominal dengan K kategori. zi ... zk merupakan propensity towards atau 

”kecenderungan kepada” suatu kejadian. Semakin besar nilai zk, semakin besar 

responden memilih K. Hubungan kemungkinan kejadian dengan nilai z adalah: 

 

݇݅ߨ =  
݁௭ೖ

݁௭భ  + ݁௭మା …ା ݁௭ೖ  

Keterangan: 



 merupakan probabilitas case i jatuh pada kategori K =  ݇݅ߨ

݁݅݇  = merupakan nilai variabel kecenderungan K untuk case i 

Nilai z diasumsikan berhubungan linear dengan variabel  prediktor 

(variabel independen): 

݇݅ݖ = 0ܭܾ 1݅ݔ1ܭܾ + 2݅ݔ2ܭܾ + + …  ݆݅ݔ݆ܭܾ +

Keterangan: 

 variabel prediktor j dengan case i =  ݆݅ݔ

 koefisien j untuk variabel kecenderungan K =  ݆ܭܾ

݆  = jumlah variabel prediktor 

Jadi: 

݅ߨ =
  ݆݅ݔ݆ܭܾ +… +1݅ݔ1ܭܾ + 0ܭܾ݁

ܾ +… +݈݅ݔ1݈ܾ+0݈ܾ݁ ݆݅ݔ݆݈ + … ܾ +… +݈݅ݔ1ܭܾ+0ܭܾ݁ + ݆݅ݔ݆ܭ  
 

Nilai zk merupakan arbritari dan ditetapkan bernilai 0. Hal ini disebabkan 

karena penambahan secara konstan setiap kategori z akan menghasilkan 

probabilitas tetap tidak berubah. Kategori K disebut Referen Chategory, karena 

semua parameter model diinterpretasikan atau tepatnya dibandingkan berdasarkan 

kategori tersebut. 

3.7.3 Wawancara 

Menurut Moleong (2006:199), persiapan wawancara tak terstruktur dapat 

diselenggarakan melalui 3 tahap, yaitu: 

1. Menemukan siapa yang akan diwawancarai. 

Adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan, yaitu orang-orang 

yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang daerah, lembaga, atao 



obyek penelitian, dan suka bekerja sama untuk kegiatan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

2. Mencari tahu bagaimana cara terbaik untuk melakukan kontak dengan 

responden. 

Karena responden adalah orang-orang pilihan, maka yang melakukan 

hubungan adalah peneliti sendiri, bukan orang ketiga. 

3. Mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara. 

Pewawancara melakukan latihan terlebih dahulu bagaimana 

memperkenalkan diri dan memberikan ikhtisar singkat tentang penelitian.  

Selain beberapa tahapan di atas, peneliti juga perlu melakukan persiapan 

lain, seperti berpakaian sopan, memberitahukan kepada responden mengenai hal 

wawancara itu untuk menetapkan waktu, hari, tanggal, dan tempat wawancara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1 Data Umum Responden 

Pada proses pengumpulan data,peneliti menyebarkan 57 kuisioner melalui e-

mail dan 60 kuisioner secara langsung. Penyebaran kuisioner melalui e-mail 

ditujukan kepada responden yang berasal dari angkatan 2006 ke atas, hal ini 

dilakukan karena mengingat responden dari angkatan tersebut sulit untuk ditemui 

di lingkungan kampus karena kesibukan mereka masing-masing. Dari seluruh 

kuisioner yang telah disebar melalui email, 35 kuisioner telah diterima kembali 

oleh peneliti. Sedangkan kuisioner yang disebar secara langsung telah diterima 

kembali seluruhnya oleh peneliti. Dari keseluruhan kuisioner yang telah disebar, 

diketahui bahwa seluruh responden memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa yang sedang atau baru saja selesai 

menempuh skripsi. Dari 50 orang responden, diketahui 2 (2%) responden berasal 

dari angkatan 2004, 1 (1%) responden berasal dari angkatan 2005, 51 (53%) 

responden berasal dari angkatan 2006, dan 41 (43%) responden dari angkatan 

2007. Distribusi angkatan perkuliahan secara rinci dapat dilihat pada table 4.1 

berikut: 

 

 

 

 



Tabel 4.1 
Distribusi Angkatan Perkuliahan 

 
Angkatan F % 

2004 2 2% 
2005 1 1% 
2006 51 54% 
2007 41 43% 

TOTAL 95 100% 
Sumber: Data primer (diolah) 

 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari 

angakatan 2006 dan 2007, hal ini disebabkan karena untuk angkatan 2006, 

sebagian dari mereka telah selesai menempuh skripsi dan sebagian lagi sedang 

menempuh skripsi. Untuk angkatan 2007 karena mereka memang baru dapat 

menempuh skripsi pada semester ini. Sedikitnya jumlah angakatan 2004 dan 2005 

disebabkan karena mayoritas angkatan ini memang sudah lulus kuliah. 

Dari jumlah responden berdasarkan distribusi angkatan di atas, diketahui 43 

(45%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 52 (54%) orang berjenis kelamin 

perempuan. Untuk lebih jelasnya, distribusi jenis kelamin responden dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 
Distribusi Jenis Kelamin 

 

Angkatan 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Total 
F % F % F % 

2004 2 2% 0 0% 2 2% 
2005 1 1% 0 0% 1 1% 
2006 27 28% 22 23% 49 52% 
2007 13 14% 30 32% 43 45% 

TOTAL 43 45% 52 55% 95 100% 
Sumber: Data primer (diolah)    

 

Selain beberapa data di atas, peneliti juga mendapatkan data mengenai 

apakah responden sedang atau sudah menempuh skripsi. Sebanyak 32 responden 

(34%) menyatakan sudah menempuh skripsi, sedangkan 63 responden (66%) 

menyatakan sedang menempuh skripsi. Secara rinci, distribusi pernyataan 

responden adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.3 
Pernyataan Responden mengenai Penempuhan Skripsi 

 

Pernyataan 
Angkatan 

TOTAL 
2004 2005 2006 2007 

F % F % F % F % F % 
Sedang menempuh 2 2% 1 1% 19 20% 41 43% 63 66% 
Sudah menempuh 0 0% 0 0% 32 34% 0 0% 32 34% 

TOTAL 2 2% 1 1% 51 54% 41 43% 95 100% 
Sumber: Data primer (diolah)       

 

Berdasarkan data di atas, responden yang sedang menempuh skripsi sebagian 

besar berasal dari angkatan 2006, yaitu sebanyak 51 responden atau 54%. hal 



tersebut karena sebagian mahasiswa angkatan 2006 sudah selesai menempuh 

skripsi. Sedangkan untuk mahasiswa angkatan 2007 terdapat 41 responden (43%), 

Hal ini disebabkan karena mahasiswa angkatan 2007 memang baru dapat 

menempuh skripsi pada semester ini. Begitu juga untuk angkatan 2004 dan 2005, 

di mana hanya terdapat 2 responden (2%) untuk angakatan 2004 dan 1 responden 

(1%) untuk angkatan 2005 yang sedang menempuh skripsi, hal ini karena 

sebagian besar mahasiswa angkatan 2004 dan 2005 memang sudah selesai 

menempuh skripsi dan sudah lulus. 

Peneliti juga memperoleh informasi mengenai Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) dari responden. Berdasarkan IPK, mayoritas responden memiliki IPK lebih 

dari 3,00, yaitu sebanyak 86 (91%) responden. Responden dengan IPK 2,50 – 

2,99 hanya sebanyak 9 responden atau 9%. Sedangkan responden yang memiliki 

IPK di bawah 2,50 tidak ada sama sekali. Secara rinci, distribusi Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) responden adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Responden 
 

Angakatan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

TOTAL 
2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 ≥ 3,00 
F % F % F % F % 

2004 0 0% 2 2% 0 0% 2 2% 
2005 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
2006 0 0% 4 4% 47 49% 51 54% 
2007 0 0% 3 3% 38 40% 41 43% 

TOTAL 0 0% 9 9% 86 91% 95 100% 
Sumber: Data primer (diolah)       

 



4.2 Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan pertanyaan penelitian nomor 1, peneliti memperoleh data 

mengenai topik apa yang mereka pilih untuk riset/skripsi. Dari 8 topik riset yang 

peneliti ajukan, termasuk di dalamnya terdapat 1 topik lain yang tidak disebutkan 

oleh peneliti, mayoritas responden memilih Ak.Keuangan dan Pasar Modal, 

sebagai topik riset/skripsi mereka, yaitu sebanyak 19 dari 96 responden. Berikut 

ini urutan topik yang dipilih oleh mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya dari yang paling banyak dipilih sampai yang paling sedikit: 

1. Ak.Keuangan dan Pasar Modal (19 responden atau 20%) 

2. ASP dan Pendidikan (13 responden atau 14%) 

3. Audit (14 responden atau 15%) 

4. Ak. Manajemen dan Perilaku (10 responden atau 11%) 

5. Perpajakan (15 responden atau 16%) 

6. Sistem Informasi (14 responden atau 15%) 

7. Akuntansi Syariah (6 responden atau 6%) 

8. Topik lain (4 responden atau 4%) 

Distribusi pernyataan responden tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.5 

Topik yang Dipilih oleh Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas 
Brawijaya 

 

Topik 
Riset 

Angkatan 
TOTAL 

2004 2005 2006 2007 
F % F % F % F % F % 

AKM 0 0% 1 100% 12 24% 6 15% 19 20% 
ASPP 0 0% 0 0% 6 12% 7 17% 13 14% 
A 0 0% 0 0% 7 14% 7 17% 14 15% 
AMP 1 50% 0 0% 6 12% 3 7% 10 11% 
P 0 0% 0 0% 6 12% 9 22% 15 16% 
SI 0 0% 0 0% 8 16% 6 15% 14 15% 
AS 0 0% 0 0% 3 6% 3 7% 6 6% 
TL 1 50% 0 0% 3 6% 0 0% 4 4% 
TOTAL 2 100% 1 100% 51 100% 41 100% 95 100% 
Sumber: Data primer (diolah)   

 

Keterangan: 

AKM : Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal 

ASPP : Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan 

A : Audit 

AMP : Akuntansi Manajemen dan Perilaku 

P : Perpajakan 

SI : Sistem Informasi 

AS : Akuntansi Syariah 

TL : Topik lain 

Dari tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tren di 

kalangan mahasiswa mengenai topik skripsi yang mereka pilih. Jika di angkatan 

2006 skripsi dengan topik Ak. Keuangan dan Pasar Modal begitu mendominasi, 



pada angkatan selanjutnya atau angkatan 2007, skripsi dengan topik Perpajakan 

lebih banyak dipilih oleh mahasiswa angkatan 2007.  

Berdasarkan data di atas, peneliti berasumsi bahwa setiap mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya pasti memiliki alasan tertentu mengapa mereka 

memilih topik-topik tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti mengajukan 

beberapa pernyataan yang dapat responden pilih mengenai alasan mereka memilih 

topik tertentu, yaitu: 

- Karena datanya mudah 

- Karena responden yang bersangkutan memiliki koneksi di sebuah organisasi 

atau perusahaan 

- Karena ingin melakukan riset/penelitian mengenai hal baru dengan topik 

yang bersangkutan 

- Karena ingin segera lulus 

- Karena topik yang dipilih masih jarang dipakai 

- Dan alasan lain yang dapat responden sebutkan sendiri 

Sebaran mengenai alasan responden memilih topik tertentu secara rinci 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.6 

Alasan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Memilih Topik 
Riset/Skripsi Tertentu 

 

Alasan Responden 
Angkatan 

TOTAL 
2004 2005 2006 2007 

F % F % F % F % F % 
Datanya mudah 1 1% 0 0% 14 15% 8 8% 23 24% 
Memiliki koneksi di 
sebuah 
organisasi/perusahaan 

0 0% 0 0% 9 9% 3 3% 12 13% 

Ingin melakukan riset 
mengenai hal baru 
pada topik yang 
bersangkutan 

0 0% 1 1% 10 11% 12 13% 23 24% 

Ingin segera lulus 0 0% 0 0% 6 6% 8 8% 14 15% 
Topik yang 
bersangkutan masih 
jarang dipakai 

1 1% 0 0% 9 9% 5 5% 15 16% 

Alasan lain 0 0% 0 0% 3 3% 5 5% 8 8% 
TOTAL 2 2% 1 1% 51 54% 41 43% 95 100% 

Sumber: Data primer (diolah) 
    

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden (23 

responden atau 24%) memilih topik tertentu karena datanya mudah dan ingin 

melakukan riset mengenai hal baru pada topik yang dipilihnya. Sebanyak 15 

responden (16%) menyatakan topik yang dipilihnya masih jarang dipakai. 

Responden yang memilih topik risetnya karena memiliki sebuah koneksi di 

organisasi/perusahaan tertentu sebanyak 12 responden (13%). Sebanyak 14 

responden (15%) menyatakan bahwa dirinya memilih topik tertentu karena ingin 

segera lulus. Selain itu, 8 orang responden atau sebanyak 8% memiliki alasan lain 

selain yang peneliti ajukan. Mayoritas responden yang memiliki alasan lain 



tersebut menyatakan karena merka menyukai bidang kajian tersebut, selain itu 

juga ada yang menyatakan karena hasil dari diskusi dengan dosen tertentu.  

Peneliti menemukan bahwa khusus untuk riset/skripsi dengan topik 

Akuntansi Syariadan topik lain, tidak dapat dilakukan analisis selanjutnya,yaitu 

Analisis Regresi Multinominal. Hal tersebut dikarenakan jumlah responden untuk 

kedua topic ini masih sangat sedikit. Oleh karena itu, khusus untuk riset dengan 

topik Akuntansi Syariah dan topik lain hanya akan dilakukan analisis deskriptif 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 

Hubungan Antara Topik Akuntansi Syariah dan Topik Lain Dengan Alasan 
Mahasiswa JAUB Memilih Topik Tersebut 

 

Alasan Responden  
Topik Riset 

Ak. Syariah Topik lain 
F % F % 

Datanya mudah 0 0% 0 0% 
Ingin melakukan 
riset baru 0 0% 2 50% 

Topik yang 
tersebut masih 
jarang dipakai 

6 100% 1 25% 

Memiliki koneksi 0 0% 0 0% 
Ingin segera lulus  0 0% 1 25% 
Alasan lain 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 4 100% 
Sumber: Data primer (diolah)   

  

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa, secara mutlak alasan mahasiswa 

JAUB memilih topik Akuntansi Syariah sebagai skripsi mereka adalah karena 

topik tersebut masih jarang dipakai. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi sebesar 



100%, di mana 6 orang responden yang memilih topik Akuntansi Syariah 

seluruhnya beralasan karena topik tersebut masih jarang dipakai. Sedangkan untuk 

topik lain selain yang disebutkan oleh peneliti, mayoritas responden, yaitu 2 orang 

responden (50%) dari  4 responden, memilih topik-topik ini karena ingin 

melakukan riset dengan judul baru dalam topik yang sama. Sedangkan 2 orang 

responden lainnya beralasan karena topik tersebut masih jarang dipakai dan 

karena ingin segera lulus. 

Peneliti juga memperoleh informasi mengenai ide pemilihan topik yang 

dipilih oleh responden. Peneliti mengklasifikasikan ide-ide mengenai topik yang 

dipilih sebagai berikut: 

- Skripsi sebelumnya 

- Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 

- Orang lain 

- Serta alasan lain yang dapat disebutkan sendiri oleh responden 

Distribusi pernyataan responden mengenai sumber ide yang mempengaruhi 

mereka memilih topik tertentu adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Sumber Ide yang Mempengaruhi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas 
Brawijaya Memilih Topik Tertentu 

 

Ide Topik 
Angkatan 

TOTAL 
2004 2005 2006 2007 

F % F % F % F % F % 
Skripsi 
sebelumnya 0 0% 0 0% 25 26% 16 17% 41 43% 

Simposium 
Nasional 
Akuntansi 
(SNA) 

1 1% 1 1% 8 8% 9 9% 19 20% 

Orang lain 0 0% 0 0% 3 3% 5 5% 8 8% 
Ide lain 1 1% 0 0% 15 16% 11 12% 27 28% 

TOTAL 2 2% 1 1% 51 54% 41 43% 95 100% 
Sumber: Data primer (diolah) 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memperoleh 

ide atas skripsi mereka dari skripsi sebelumnya, yaitu sebanyak 41 responden 

(43%).  

Selanjutnya, responden yang memperoleh ide riset mereka dari Simposium 

Nasional Akuntansi (SNA) sebanyak 19 responden (20%). Hanya 8 atau 

sebanyak 8% responden menyatakan mendapatkan ide dari orang lain. 

Responden yang memperoleh ide riset dari sumber lain selain yang 

disebutkan oleh peneliti sebanyak 27 responden (28%). Sumber ide lain 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal-jurnal Akuntansi (14 responden) 

2. Dosen (3 responden) 

3. Diri sendiri (5 responden) 

4. Diskusi di dalam kelas (1 responden) 



5. Berita-berita di media massa (1 responden) 

6. Kondisi perusahaan/organisasi yang diteliti (1 responden)  

7. Internet (1 responden) 

8. PSAK (1 responden) 

Selanjutnya peneliti memperoleh informasi mengenai apakah mahasiswa 

meminta rekomendasi dari dosen tertentu untuk membimbingnya sebelum kampus 

melakukan ploting dosen. Dari 96 orang responden, 44 responden (46%) 

menyatakan ya, dan sisanya (52 responden atau 54%) tidak. Responden yang 

menyatakan ya,beberapa responden memberikan alasan-alasan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Alasan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Meminta 
Rekomendasi Dosen Untuk Menjadi Pembimbingnya 

 
No Alasan F % 
1 Karena sudah mengenal dosen yang bersangkutan 12 33% 

2 
Karena dosen yang bersangkutan dikenal mahasiswa 
sebagai dosen yang baik dan enak dalam melakukan 
bimbingan 

7 19% 

3 Mencari dosen yang ahli di bidang yang 
bersangkutan dengan skripsi mahasiswa tersebut 8 22% 

4 Karena ingin cepat menyelesaikan skripsi 1 3% 
5 Mecari dosen yang dapat membimbing via e-mail 1 3% 
6 Karena ingin cepat lulus 2 6% 
7 Agar lebih mudah dalam berkomunikasi 3 8% 
8 Tidak ada alasan khusus 2 6% 

TOTAL 36 100% 
Sumber: Data primer (diolah) 

  
 

Responden memberikan alasan pada pertanyaan kuesioner terbuka, sehingga 

mereka dapat menjelaskan alasan sesuai dengan keinginan. Dari tabel di atas, 



dapat diketahui bahwa 36 responden yang menyatakan bahwa mereka meminta 

rekomendasi dari dosen tertentu sebagai pembimbing mereka, mayoritas 

memberikan alasan karena mereka sudah kenal atau dekat dengan dosen yang 

bersangkutan. Selain itu, mayoritas mahasiswa yang lain  menyatakan bahwa 

dosen yang bersangkutan dikenal mahasiswa sebagai dosen yang baik dan enak 

dalam melakukan bimbingan. Dosen yang ahli di bidang yang bersangkutan 

dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan juga paling banyak dicari oleh 

responden. Dari beberapa alasan di atas, termasuk beberapa alasan lainnya, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan mahasiswa meminta rekomendasi dari 

dosen tertentu karena mereka ingin cepat menyelesaikan skripsi mereka. 

Sedangkan 8 orng responden tidak memberikan alasan. 

Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai apakah judul 

skripsi yang mereka kerjakan merupakan saran dari dosen pembimbing mereka. 

Sebanyak 27 responden (28%) menyatakan ya dan sisanya tidak, yaitu sebanyak 

68 responden (72%). Dari 27 responden yang menyatakan bahwa judul mereka 

adalah saran dari dosen pembimbing, hanya 4 orang responden yang menyatakan 

kesulitan mengenai judul yang disarankan oleh pembimbingnya. Berikut beberapa 

alasan responden mengenai judul yang diberikan oleh dosen pembimbing mereka: 

 

 

 

 

 



Tabel 4.10 

Alasan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Judul Skripsi yang 
Disarankan oleh Dosen Pembimbing 

 
No Alasan F % 
1 Karena di internet banyak penelitian sejenis 1 4% 

2 Dosen pembimbing banyak memberikan saran 
dan masukan 7 26% 

3 Karena tertarik dengan judul rekomendasi dosen 1 4% 
4 Karena tinggal mengolah data yang sudah ada 4 15% 
5 Datanya sulit dicari 3 11% 
6 Tidak memberikan alasan 11 41% 

TOTAL 27 100% 
Sumber: Data primer (diolah)   

 

Dari tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang tidak 

mengalami kesulitan dengan judul yang direkomendasikan oleh dosen 

pembimbing mereka menyatakan bahwa dosen pembimbing banyak memberikan 

saran dan masukan mengenai judul tersebut. Sedangkan dari 4 responden yang 

mengalami kesulitan, 3 orang responden beralasan karena data yang mereka 

butuhkan sulit untuk dicari, sedangkan 1 orang responden tidak memberikan 

alasan. 

 

4.3 Hasil Uji Kualitas Data 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Menurut Priyatno (2009:119), validitas item adalah kecermatan suatu item 

atau instrument data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dikatakan valid 

jika terjadi korelasi yang kuat dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya 

dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Uji 



validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment 

Pearson.  

Teknik uji validitas item dengan korelasi Pearson, yaitu dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan skor total item. Kemudian, pengujian 

signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel. Syarat minimum 

untuk dianggap suatu butir instrumen valid adalah bila nilai indek validitasnya 

positif dan lebih besar dari r tabel product moment (pada tingkat signifikansi 5% 

dan N: 96; nilai yang didapat adalah 0,202). Menurut Riduwan (2006:98) dalam 

Handayani (2010:54) kriteria penafsiran indeks r-hitung adalah sebagai berikut: 

 Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat kuat 

 Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : kuat 

 Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup kuat 

 Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : lemah 

 Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat lemah 

Dalam penelitian ini terdapat 15 pernyataan yang dikelompokkan menjadi 

5 variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel X1: Kemudahan data (bagian I) 

2. Variabel X2: Adanya koneksi (bagian II) 

3. Variabel X3: Riset mengenai judul baru (bagian III) 

4. Variabel X4: Keinginan untuk segera lulus (bagian IV) 

5. Variabel X5: Topik yang jarang dipakai (bagian V) 

Dengan bantuan Statictical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0, 

diketahui bahwa nilai koefisien masing-masing pernyataan adalah sebagai berikut: 



Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Kemudahan Data (X1) 
 

Item Pearson Correlation Keterangan 
X1.1 0,752 Valid 
X1.2 0,831 Valid 
X1.3 0,832 Valid 
Sumber: Lampiran 1  

 

Pada tabel 4.10, uji validitas kemudahan data (X1) jika ditafsirkan ke 

dalam bentuk kalimat, misalnya X1.1 adalah skor butir pernyataan 1 dikorelasikan 

dengan skor total dari pertanyaan variabel X1, koefisien korelasi Pearson 0,752, 

yang berarti bahwa pernyataan X1.1 memiliki hubungan yang kuat. Koefisien 

korelasi Pearson ini kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel 0,202. Karena 

nilai 0,752 > 0,202 maka dapat dikatakan pernyataan 1 tersebut valid, begitu juga 

cara membaca hasil uji validitas lainnya pada variabel motivasi dari dosen. 

 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Adanya Koneksi (X2) 

 
Item Pearson Correlation Keterangan 
X2.1 0,901 Valid 
X2.2 0,943 Valid 
X2.3 0,948 Valid 
Sumber: Lampiran 1  

 

Untuk variabel adanya koneksi (X2) pada tabel 4.11, jika ditafsirkan ke 

dalam bentuk kalimat, misalnya X2.1 adalah skor butir pernyataan 1 dikorelasikan 

dengan skor total dari pertanyaan variabel X2, koefisien korelasi Pearson 0,901, 

yang berarti bahwa pernyataan X2.1 memiliki hubungan yang sangat kuat. 



Koefisien korelasi Pearson ini kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel 0,202. 

Karena nilai 0,901 > 0,202 maka dapat dikatakan pernyataan 1 tersebut valid, 

begitu juga cara membaca hasil uji validitas lainnya pada variabel adanya koneksi. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Riset Mengenai Judul Baru (X3) 
 

Item Pearson Correlation Keterangan 
X3.1 0,741 Valid 
X3.2 0,725 Valid 
X3.3 0,475 Valid 
Sumber: Lampiran 1  

 

Tabel 4.12 jika ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat, misalnya X3.1 adalah 

skor butir pernyataan 1 dikorelasikan dengan skor total dari pertanyaan variabel 

X3, koefisien korelasi Pearson 0,741, yang berarti bahwa pernyataan X3.1 

memiliki hubungan yang kuat. Koefisien korelasi Pearson ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai r-tabel 0,202. Karena nilai 0,741 > 0,202 maka dapat 

dikatakan pernyataan 1 tersebut valid, begitu juga cara membaca hasil uji validitas 

lainnya pada variabel riset mengenai judul baru. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Keinginan Untuk Segera Lulus (X4) 
 

Item Pearson Correlation Keterangan 
X4.1 0,800 Valid 
X4.2 0,850 Valid 
X4.3 0,705 Valid 
Sumber: Lampiran 1  

 



Pada tabel 4.13, uji validitas keinginan untuk segera lulus jika ditafsirkan 

ke dalam bentuk kalimat, misalnya X4.1 adalah skor butir pernyataan 1 

dikorelasikan dengan skor total dari pertanyaan variabel X4, koefisien korelasi 

Pearson 0,800, yang berarti bahwa pernyataan X4.1 memiliki hubungan yang 

sangat kuat. Koefisien korelasi Pearson ini kemudian dibandingkan dengan nilai 

r-tabel 0,202. Karena nilai 0,800 > 0,202 maka dapat dikatakan pernyataan 1 

tersebut valid, begitu juga cara membaca hasil uji validitas lainnya pada variabel 

keinginan untuk segera lulus. 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas Topik Yang Jarang Dipakai (X5) 
 

Item Pearson Correlation Keterangan 
X5.1 0,856 Valid 
X5.2 0,880 Valid 
X5.3 0,781 Valid 
Sumber: Lampiran 1  

 

Untuk tabel 4.14, variabel topik yang jarang dipakai, jika ditafsirkan ke 

dalam bentuk kalimat, misalnya X5.1 adalah skor butir pernyataan 1 dikorelasikan 

dengan skor total dari pertanyaan variabel X5, koefisien korelasi Pearson 0,856, 

yang berarti bahwa pernyataan X5.1 memiliki hubungan yang sangat kuat. 

Koefisien korelasi Pearson ini kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel 0,202. 

Karena nilai 0,856 > 0,202 maka dapat dikatakan pernyataan 1 tersebut valid, 

begitu juga cara membaca hasil uji validitas lainnya pada variabel topik yang 

jarang dipakai. 



Dari hasil uji validitas di atas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan 

yang ada di dalam kuisioner memiliki koefisien korelasi lebih dari 0,202. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa semua item pernyatan yang ada di dalam 

kuisioner adalah valid. 

 

4.3.2 Hasil Uji Realibilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi atau 

stabilitas jawaban responden dari waktu ke waktu berikutnya dengan cara 

menghitung koefisien korelasi dari skor jawaban responden yang diukur dengan 

instrumen yang sama pada saat yang berbeda (Indriantoro, 2009:80). Realibilitas 

dilihat dari nilai Cronchbach’s Alpha masing-masing variabel. Menurut Sekaran 

(1995) dalam Priyatno (2009:172), realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Dengan bantuan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.00, hasil 

pengujian realibilitas untuk setiap variabel adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Realibilitas Variabel 
 

Variabel Item Cronbach's Alpha Keterangan 
Kemudahan data  X1 0,729 Reliabel 
Adanya koneksi X2 0,919 Reliabel 
Riset mengenai judul baru X3 0,677 Reliabel 
Keinginan untuk segera lulus X4 0,691 Reliabel 
Topik yang jarang dipakai X5 0,784 Reliabel 
Sumber: Lampiran 1    

 



Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha masing-masing variabel lebih dari 0,6. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa lima variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Khususnya 

untuk variabel Kemudahan  data (X1) dan Topik yang jarang dipakai (X5) tingkat 

reliabilitasnya di atas 0,7, sehingga variabel ini dinyatakan dapat diterima. Begitu 

juga dengan variabel Adanya koneksi (X2), di mana tingkat reliabilitasnya di atas 

0,8, sehingga variabel ini dinyatakan baik.  

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang penting dan menentukan 

dalam usaha untuk menentukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan 

penelitian. Dengan analisis, data dapat mempunyai arti dalam memecahkan 

masalah penelitian. Pada intinya, tujuan analisis data adalah menyederhanakan 

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian ini akan digunakan Analisis Regresi 

Multinominal.  

Analisis Regresi Multinominal digunakan ketika variabel dependen yang 

dipertanyakan berupa data nominal (rangkaian kategori yang tidak dapat 

dioperasikan dengan cara apapun) dan terdiri atas dua atau lebih kategori. Logit 

Regresi Multinominal juga cocok digunakan saat asumsi regresi pararel tidak 

terpenuhi. Logit regresi digunakan pada kasus di mana variabel dependen yang 

dipertanyakan terdiri atas rangkaian angka (lebih dari dua) dalam kategori yang 



tidak bisa dioperasikan dalam bentuk apapun (missal, tingkat tertinggi, kelas 

social). (Ensiklopedi Wikipedia dalam Yamin (2009:109)) 

4.4.1 Uji Simultan 

Hipotesis nol dalam pengujian simultan ini adalah tidak ada pengaruh 

antara variabel-variabel alasan mahasiswa JAUB memilih topik riset terhadap 

topik yang dipilih oleh mahasiswa JAUB. Sebaliknya Hipotesis alternatifnya 

berbunyi minimal ada satu variabel alasan mahasiswa JAUB memilih topik riset 

yang berpengaruh terhadap topik yang dipilih oleh mahasiswa JAUB. 

Dari output SPSS (modern fitting information) , dapat dilihat bahwa nilai 

statistic Chi-Squarenya adalah 42,289 dengan p-value 0,017. Karena p-value 

<0,05, maka keputusannya Hipotesis nol ditolak. Artinya, minimal ada satu 

variabel alasan mahasiswa JAUB memilih topik riset yang berpengaruh terhadap 

topik yang dipilih oleh mahasiswa JAUB. Jadi, secara simultan model yang 

terbentuk berpengaruh nyata. 

 

Tabel 4.17 

Modern Fitting Information 
 

Model Chi-
Square Sig. 

Final 42,289 0,017 
Sumber: Lampiran 2 

 

 

 

 



4.4.2 Uji Parsial  

Berdasarkan output SPS (parameter estimates), dapat dilihat nilai dugaan 

parameter β yang diperoleh untuk masing-masing persamaan. Persamaan Logistik 

Multinominal yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

 

Π Ak.Keuangan dan Psr.Modal = - 0,190 + 0,248data mudah 

Π Perpajakan = 0,190 – 0,284data mudah 

 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar 

Modal, persamaannya dibentuk oleh variabel data mudah, begitu juga dengan 

Topik Perpajakan. Akan tetapi, variabel data mudah pada kedua persamaan ini 

memiliki pengaruh yang berbeda. Pada Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar 

Modal variabel data mudah memiliki pengaruh yang positif, sedangkan pada 

Topik Perpajakan variabel data mudah memiliki pengaruh yang negatif. Dari 

koefisien persamaan yang terbentuk dapat dikatakan bahwa Mahasiswa JAUB 

yang memiliki alasan semakin datanya mudah, maka Mahasiswa JAUB semakin 

akan cenderung memilih Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal sebagai topik 

riset/skripsi mereka daripada Perpajakan.. 

 

Π ASP dan Pendidikan = 5,758 – 0,538judul baru + 0,450topik jarang 

Π Ak.Manajemen dan Perilaku = -5,758 + 0,538judul baru –  

0,450topik jarang 

 



Hal ini menunjukkan bahwa untuk Topik Akuntansi Sektor Publik dan 

Pendidikan, persamaannya dibentuk oleh variabel judul baru dan topik yang 

jarang dipakai begitu juga dengan Topik Akuntansi Manajemen dan Perilaku. 

Akan tetapi, variabel judul baru dan topik yang jarang dipakai pada kedua 

persamaan ini memiliki pengaruh yang berbeda. Pada Topik Akuntansi Sektor 

Publik dan Pendidikan variabel judul baru memiliki pengaruh yang negatif, 

sedangkan pada Topik Akuntansi Manajemen dan Perilaku variabel judul baru 

memiliki pengaruh yang positif.  Sedangkan untuk variabel topik jarang pada 

Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan memiliki pengaruh yang positif 

dan pada Topik Akuntansi Manajemen dan Perilaku memiliki pengaruh yang 

negatif. Dari koefisien persamaan yang terbentuk dapat dikatakan bahwa 

Mahasiswa JAUB yang memiliki alasan karena ingin melakukan riset dengan 

judul baru, cenderung lebih memilih Akuntansi Manajemen dan Perilaku daripada 

Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan sebagai topik riset/skripsi mereka. 

Sebaliknya karena topik tersebut masih jarang dipakai sebagai riset, Mahasiswa 

JAUB lebih memilih Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan daripada Akuntansi 

Manajemen dan Perilaku sebagai topik riset/skripsi mereka. 

 

Π Audit = 3,164 + 0,371cepat lulus 

 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk Topik Audit, persamaannya dibentuk 

oleh variabel cepat lulus. Dari koefisien persamaan yang terbentuk dapat 



dikatakan bahwa Mahasiswa JAUB yang memiliki alasan karena ingin segera 

lulus, cenderung memilih Audit sebagai topik riset/skripsi mereka.  

 

Π Sistem Informasi = -5,262 + 0,286koneksi 

 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk Topik Sistem Informasi, persamaannya 

dibentuk oleh variabel koneksi. Dari koefisien persamaan yang terbentuk dapat 

dikatakan bahwa Mahasiswa JAUB yang memiliki alasan karena memiliki 

koneksi, cenderung memilih Sistem Informasi sebagai topik riset/skripsi mereka.  

 

Tabel 4.18 
Parameter Estimates 

 
Topik Variabel β Sig. Exp(β) 

Ak.Keuangan dan Pasar 
Modal Intercept -.190 .962   

  X1 .284 .048 1328 
  X2 -.058 .609 .944 
  X3 -.120 .567 .887 
  X4 .083 .553 1087 
  X5 -.195 .216 .822 
ASP dan Pendidikan Intercept 5758 .231   
  X1 -.146 .397 .864 
  X2 -.267 .060 .765 
  X3 -.538 .044 .584 
  X4 -.064 .726 .938 
  X5 .450 .039 1569 
Audit Intercept 3164 .426   
  X1 .160 .292 1173 
  X2 -.149 .215 .862 
  X3 -.336 .136 .715 
  X4 .371 .035 1449 
  X5 -.386 .058 .680 



Ak. Manajemen dan Perilaku Intercept -5758 .231   
  X1 .146 .397 1157 
  X2 .267 .060 1307 
  X3 .538 .044 1713 
  X4 .064 .726 1066 
  X5 -.450 .039 .637 
Perpajakan Intercept .190 .962   
  X1 -.284 .048 .753 
  X2 .058 .609 1059 
  X3 .120 .567 1127 
  X4 -.083 .553 .920 
  X5 .195 .216 1216 

Sistem Informasi Intercept -
5.262 .198   

  X1 .076 .597 1079 
  X2 .286 .022 1331 
  X3 .195 .348 1215 
  X4 -.154 .348 .858 
  X5 .143 .465 1153 
Sumber: Data primer (diolah)     

 

4.4.3 Rasio Kecenderungan 

 

Tabel 4.19 
Rasio Kecenderungan 

 

Perbandingan Variabel 
Independen 

Perbandingan Variabel Dependen 

AKM ASPP A 
 

P SI AMP 
 

Alasan Mahasiswa JAUB:             
  Datanya mudah 1.328 - - - 0.753 - 
  Memiliki koneksi  - - - - - 1.331 

  
Ingin melakukan riset 
dengan judul baru  - 0.584 - 1.713 - - 

  Ingin segera lulus - - 1.449 - - - 

  
Topik yang masih jarang 
dipakai - 1.569 - 0.637 - - 

Sumber: Data primer (diolah)       



Keterangan: 

AKM : Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal 

ASPP : Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan 

A : Audit 

AMP : Akuntansi Manajemen dan Perilaku 

P : Perpajakan 

SI : Sistem Informasi 

AS : Akuntansi Syariah 

TL : Topik lain 

Intepretasi dari Rasio Kecenderungan di atas adalah: 

1. Untuk Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal dan Perpajakan 

- Karena datanya mudah, Mahasiswa JAUB cenderung lebih memilih  

Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal sebagai topik riset mereka sebesar  

1,328 dibandingkan dengan Perpajakan yang hanya sebesar 0,753. 

2. Untuk Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan dan Akuntansi 

Manajemen dan Perilaku. 

- Karena ingin melakukan riset baru, Mahasiswa JAUB cenderung lebih 

memilih Akuntansi Manajemen dan Perilaku sebagai topik riset mereka 

sebesar 1,713 dibandingkan dengan Akuntansi Sektor Publik dan 

Pendidikan yang hanya sebesar 0,584. 

- Karena topik tersebut masih jarang dipakai, Mahasiswa JAUB cenderung 

lebih memilih Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan sebagai topik riset 



mereka sebesar 1,569 dibandingkan dengan Akuntansi Manajemen dan 

Perilaku yang hanya sebesar 0,637. 

3. Untuk Topik Audit. 

- Karena ingin segera lulus, Mahasiswa JAUB cenderung memilih Audit 

sebagai topik riset mereka sebesar 1.449. 

4. Untuk Topik Sistem Informasi 

- Karena memiliki koneksi, Mahasiswa JAUB cenderung memilih Sistem 

Informasi sebagai topik riset mereka sebesar 1,417. 

 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, peneliti melakukan beberapa 

pembahasan. Terdapat dua cara pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, salah 

satunya adalah dengan proses wawancara singkat kepada beberapa responden. 

Tujuan wawancara tersebut adalah untuk melakukan crosscek terhadap data hasil 

penelitian. Setiap topik skripsi yang ada dipilih masing-masing satu orang 

responden yang mewakili. Pada tahap ini peneliti mengajukan pertanyaan 

mengenai latar belakang dari alasan mahasiswa yang mempengaruhi mereka 

dalam menentukan topik skripsi mereka. 

1. Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal 

Untuk topik ini peneliti tidak melakukan wawancara, karena menurut peneliti 

hasil yang ada sudah cukup tepat untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam 

pembahasan ini peneliti ingin mengetahui mengapa mahasiswa JAUB 

memilih topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal dengan alasan karena 



datanya mudah. Menurut peneliti, data yang dibutuhkan dalam penelitian 

dengan Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal dapat dikatakan mudah 

karena, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian memang banyak tersedia 

di website-website khususnya di BEI (Bursa Efek Indonesia). Di JAUB 

sendiri terdapat Pojok BEI yang menyediakan fasilitas yang di dalamnya 

terdapat banyak data-data yang dibutuhkan oleh para mahasiswa JAUB 

dalam mengerjakan skripsi mereka. 

2. Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan 

Untuk topik ini peneliti juga tidak melakukan wawancara. Berdasarkan hasil 

analisis data, variabel yang mempengaruhi topik ini juga terkait dengan 

variabel yang mempengaruhi Topik Akuntansi Manajemen dan Perilaku. 

Kedua topik tersebut dipengaruhi oleh faktor ingin melakukan riset dengan 

judul baru dan faktor topik jarang dipakai.  Akan tetapi, dalam topik 

Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan ini, faktor ingin melakukan riset 

dengan judul baru berpengaruh negatif, yang artinya mahasiswa yang 

memiliki alasan karena ingin melakukan riset dengan judul baru cenderung 

lebih memilih topik lain (dalam hal ini adalah Topik Akuntansi Manajemen 

dan Perilaku) daripada topik ini. Sedangkan faktor topik jarang dipakai 

berpengaruh positif, yang artinya mahasiswa yang memiliki alasan karena 

topik tersebut jarang dipakai cenderung lebih memilih Topik Akuntansi 

Sektor Publik dan Pendidikan daripada Topik Akuntansi Manajemen dan 

Perilaku. Peneliti berpendapat, latar belakang mahasiswa JAUB memiliki 

alasan karena topik ini jarang dipakai karena, pada tahun-tahun sebelumnya 



belum banyak mahasiswa JAUB yang menggunakan topik ini sebagai topik 

skripsi mereka. Sehingga, mahasiswa yang menempuh skripsi pada tahun ini 

dengan Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan memiliki alasan 

karena topik ini jarang dipakai. 

3. Topik Audit 

Pada topik ini peneliti melakukan wawancara kepada responden yang 

menempuh skripsi dengan topik ini. Wawancara dilakukan karena peneliti 

merasa hasil analisi yang ada masih belum cukup untuk ditarik suatu 

kesimpulan. Pada proses wawancara ini peneliti ingin mengetahui mengapa 

mahasiswa JAUB memilih skripsi dengan topik Audit dengan alasan karena 

ingin segera lulus. Responden tersebut menjawab: 

“Saya memilih Topik Audit karena memang ingin segera lulus. Ada beberapa 
hal yang mempengaruhi keinginan untuk segera lulus itu sendiri, seperti 
mendapatkan rekomendasi dari dosen yang diinginkan, karena datanya 
mudah, karena mahasiswa tersebut memang telah menguasai audit sehingga 
mahasiswa tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan 
skripsiya, dan faktor-faktor yang lain. Kalau untuk saya adalah karena 
datanya mudah. Data yang saya butuhkan untuk riset ini dapat dengan mudah 
saya peroleh dari website dan pojok BEI.” 
Kemudian peneliti ingin mengetahui mengapa responden tersebut tidak 

memilih alasan karena datanya mudah, padahal pada kuisioner terdapat 

pilihan tersebut. Responden tersebut menjawab: 

“Saya tidak memilih alasan karena datanya mudah karena yang saya tahu ada 
beberapa mahasiswa lain yang juga mengambil topik ini datanya tidak hanya 
berasal dari data sekunder saja, melainkan data primer juga, yaitu data dari 
hasil kuisioner dan wawancara. Hal inilah yang seringkali menjadi masalah 
bagi mahasiswa yang bersangkutan, yaitu masalah penyusunan kuisioner dan 
wawancara. Akan tetapi menurut saya apabila dilihat dari ketentuan 
respondennya, sepertinya untuk penelitian ini respondennya relatif mudah 
diperoleh dibandingkan skripsi lain yang juga membutuhkan data primer. 
Tetapi ya tergantung dari mahasiswanya sendiri juga.” 



Dari keterangan responden tersebut, peneliti menarik suatu kesimpulan 

bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi keinginan untuk segera lulus, 

seperti mendapatkan rekomendasi dari dosen yang diinginkan, karena 

datanya mudah, karena mahasiswa tersebut memang telah menguasai audit 

sehingga mahasiswa tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 

mengerjakan skripsiya, dan faktor-faktor yang lain.  

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara, kali ini wawancara 

ditujukan kepada salah satu dosen pembimbing dalam Topik Audit ini, yaitu 

Ibu Devi Pusposari SE. Msi. Ak. Tujuan dari wawancara kedua ini adalah, 

untuk melakukan crosscek antara pendapat dari mahasiswa dengan pendapat 

dari dosen pembimbing sehingga kesimpulan yang diambil dapat lebih 

meyakinkan. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti memberikan penjelasan kepada 

dosen tersebut mengenai alasan mahasiswa memilih topik ini, yaitu keinginan 

untuk segera lulus. Kemudian peneliti meminta pendapat mengenai fenomena 

tersebut. Ibu Devi Pusposari SE. Msi. Ak menjelaskan: 

“Audit itu adalah salah satu mata kuliah yang diberikan paling akhir dalam 
proses perkuliahan. Di mana mahasiswa harus menempuh mata kuliah - mata 
kuliah lain khususnya mata kuliah – mata kuliah Akuntansi sebelum dapat 
menempuh mata kuliah Audit. Artinya, mahasiswa dianggap telah mengerti 
dan memahami tentang mata kuliah – mata kuliah Akuntansi sebelum 
mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah Audit, di mana mata kuliah 
Akuntansi sendiri adalah pendukung dari mata kuliah Audit. Selain itu, 
karena mata kuliah Audit diberikan paling akhir, mata kuliah ini masih 
melekat di ingatan mahasiswa akhir yang menempuh skripsi dibandingkan 
dengan mata kuliah lain yang sudah lama pernah ditempuh. Jadi, tidak salah 
jika mahasiswa yang mengambil Topik Audit memiliki alasan karena ingin 
segera lulus. Karena menurut saya mahasiswa yang sudah yakin untuk 
mengambil topik ini berarti dia sudah menguasai tentang Audit, sehingga dia 
tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam mengerjakan skripsinya. 



Sebenarnya hal ini bisa dibuktikan dengan melihat nilai mata kuliah Audit 
dari mahasiswa - mahasiswa yang mengambil topik ini.” 
Kemudian peneliti juga meminta pendapat dari Ibu Devy Pusposari,SE., Msi., 

Ak. mengenai kemudahan dalam memeperoleh data pada Topik Audit ini. Ibu 

Devy Pusposari,SE., Msi., Ak.  menjelaskan: 

“Dalam memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam skripsi Audit 
memang mudah, apalagi di kampus ada Pojok BEI yang menyediakan 
fasilitas tersebut. Akan tetapi untuk data primer itu masih relatif, tergantung 
dari mahasiswa itu sendiri. Apabila mahasiswa itu bisa menyusun kuisioner 
dan wawancara yang baik, dia bisa memperoleh data – data yang 
dibutuhkannya dengan mudah. Sebaliknya, jika mahasiswa itu kurang bisa 
membuat kuisioner dan wawancara yang  baik, ya bisa sulit mendapatkan 
data - data yang ia butuhkan.” 
Dari hasil kedua wawancara tersebut, peneliti menarik suatu kesimpulan 

bahwa, mahasiswa yang mengambil Topik Audit sebagai skripsi mereka 

dengan alasan karena ingin segera lulus ialah mahasiswa yang memang 

mengerti dan memahami Audit, sehingga mahasiswa tersebut tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan skripsinya. Hal tersebut 

juga didukung dengan kemudahan dalam memperoleh data sekunder yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Untuk data primer, hal 

tersebut tergantung dari mahasiswa itu sendiri, semakin baik mahasiswa 

tersebut menyusun kuisioner dan wawancara, akan semakin mudah 

mahasiswa tersebut memperoleh data yang dibutuhkan.  

4. Topik Akuntansi Manajemen dan Perilaku 

Berdasarkan hasil analisis data, seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

pada pembahasan mengenai Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan, 

Topik Akuntansi Manajemen dan Perilaku ini memiliki dua variabel alasan 

yang mempengaruhi pemilihan topik ini, yaitu faktor ingin melakukan riset 



dengan judul baru dan faktor topik masih jarang dipakai. Dalam topik ini 

faktor topik jarang dipakai berpengaruh negatif, seperti yang telah dijelaskan 

pada pembahasan sebelumnya mengenai Topik Akuntansi Sektor Publik dan 

Pendidikan bahwa, mahasiswa yang memiliki alasan karena topik ini jarang 

dipakai cenderung lebih memilih topik lain (dalam hal ini adalah Topik 

Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan) daripada topik ini. Sedangkan 

faktor ingin melakukan riset dengan judul baru berpengaruh positif, yang 

artinya mahasiswa yang memiliki alasan karena ingin melakukan riset dengan 

judul baru cenderung lebih memilih Topik Akuntansi Manajemen dan 

Perilaku daripada Topik Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan. Peneliti 

berpendapat, latar belakang mahasiswa JAUB memiliki alasan karena ingin 

melakukan riset dengan judul baru karena, pada tahun-tahun sebelumnya ada 

beberapa mahasiswa JAUB yang memilih topik ini sebagai topik skripsi 

mereka, memiliki pembahasan yang masih sama dari tahun-tahun 

sebelumnya, atau yang biasa disebut dengan replikasi. Sehingga, mahasiswa 

yang menempuh skripsi pada tahun ini dengan Topik Akuntansi Manajemen 

dan Perilaku ingin melakukan riset yang berbeda dari topik ini. 

Untuk mengetahui perkembangan mengenai Topik Akuntansi Manajemen 

dan Perilaku, berikut ini adalah beberapa judul dari topik skripsi Akuntansi 

Manajemen dan Perilaku yang peneliti peroleh dari skripsiku.com, skripsi 

ekonomi dan manajemen, dan skripsi-gratis.com: 

- Balance Score Card Sebagai Suatu Sistem Pengukuran Kinerja (Studi 

Kasus Pada Bank BNI) (2000) 



- Analisa Penerapan ISO 9002 Dan Dampaknya Terhadap Efisiensi, 

Produktivitas Dan Kinerja Keuangan Pada PT. Uniair Indotama Cargo 

(2001) 

- Analisis Atas Efisiensi Biaya Mutu Pada Departemen Dress Material 

Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Di 

PT. Texmaco Jaya (2002) 

- Analisa penerapan sistem Activity Based Costing dalam perhitungan harga 

pokok produksi pada PT Industri Sandang Nusantara (2003) 

- Evaluasi penerapan pengukuran kinerja berdasarkan metode konvensional 

dibandingkan dengan metode Balanced Scorecard pada PT Bank BNI 

(2004) 

- Analisis Penerapan Just in Time System Untuk Meningkatkan Efisiensi 

(Studi Kasus pada PT. NW) (2007) 

- Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Akuntansi 

Sosial pada Perusahaan di Indonesia (2008) 

- Pengukuran dan Pelaporan Biaya Mutu Sebagai Alat Untuk Menilai 

Kinerja Perusahaan Genteng Beton Ultra Malang (2011) 

Dari beberapa judul di atas, dapat diketahui mengenai perkembangan Topik 

Akuntansi Manajemen dan Perilaku, di mana terdapat beberapa replikasi dari 

tahun ke tahun. Akan tetapi juga ditemui beberapa judul baru yang tidak ada pada 

tahun – tahun sebelumnya. 

5. Topik Perpajakan 



Seperti pada pembahasan untuk Topik Audit, untuk Topik Perpajakan ini 

peneliti juga melakukan wawancara. Hal tersebut disebabkan karena 

berdasarkan hasil analisis data, variabel alasan yang mempengaruhi topik ini 

adalah karena datanya mudah. Akan tetapi variabel tersebut berpengaruh 

negatif, yang berarti mahasiswa JAUB cenderung lebih memilih topik lain 

dengan alasan karena datanya mudah daripada Topik Perpajakan, topik lain 

yang dimaksud adalah Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal. Oleh karena 

itu, peneliti ingin mengetahui apa yang menyebabkan hal ini melalui 

wawancara kepada salah seorang responden yang memilih Topik Perpajakan 

ini sebagai topik skripsinya. Responden tersebut menjelaskan: 

“Kalau dibandingkan dengan Akuntansi Keuangan, memang tidak banyak 
mahasiswa yang memahami Perpajakan. Selain itu, jika dilihat dari sisi 
peraturan dan undang-undangnya, mahasiswa lebih mudah memahami 
peraturan dan undang – undang dalam Akuntansi Keuangan daripada 
peraturan dan undang – undang dalam Perpajakan. Hal ini disebabkan karena 
peraturan dan undang – undang dalam Perpajakan seringkali berubah – ubah. 
Kalau mengenai datanya, menurut saya memang mudah. Kebanyakan 
mahasiswa yang mengambil topik ini, datanya adalah data primer yang 
berasal dari hasil kuisioner. Dikatakan mudah, karena responden yang 
dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengisi kuisioner tersebut mudah mereka 
temui di setiap KPP.” 
Dari hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa data yang 

dibutuhkan dalam Topik Perpajakan ini memang mudah, yaitu dapat 

diperoleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh WP (Wajib Pajak) yang mudah 

ditemui di setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Akan tetapi dengan alasan 

yang sama, yaitu karena data mudah, mahasiswa cenderung lebih memilih 

Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal. Hal tersebut karena tidak 

semua mahasiswa memahami Perpajakan, baik dari segi teori maupun 

peraturan perundang – undangan. 



Seperti halnya pada Topik Audit, pada Topik Perpajakan ini peneliti juga 

melakukan wawancara kepada salah satu dosen pembimbing khusus 

Perpajakan untuk melakukan crosscek antara pendapat mahasiswa dan dosen. 

Dosen tersebut adalah Bapak M. Khoiru Rusydi,SE., M.Ak., Ak. 

Sama seperti sebelumnya, sebelum melakukan wawancara penelti terlebih 

dahulu menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini 

berdasarkan hasil analisis data dan wawancara yang telah dilakukan peneliti 

kepada salah satu mahasiswa. Kemudian peneliti meminta pendapat beliau 

mengenai hal tersebut. Bapak M.Khoiru Rusydi,SE., M.Ak., Ak. memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Memang benar kalau tidak semua mahasiswa di JAUB benar-benar 
memahami Perpajakan jika dibandingkan dengan Akuntansi Keuangan. Hal 
ini disebabkan karena untuk mata kuliah Perpajakan sendiri hanya diberikan 
sekali dalam proses perkuliahan ditambah satu kali praktikum, dan masih 
diangap di luar Akuntansi. Sedangkan untuk mata kuliah Akuntansi, 
mahasiswa dari awal perkuliahan telah diberikan mata kuliah – mata kuliah 
ini, mulai dari Pengantar Akuntansi sampai pada Teori Akuntansi. Jadi tidak 
heran jika mahasiswa lebih memahami Akuntansi daripada Perpajakan.” 
Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang masalah undang- undang dalam 

Perpajakan yang sering berubah. Bapak M.Khoiru Rusydi,SE., M.Ak., Ak. 

menjelaskan: 

“Mengenai masalah undang – undang, dalam Perpajakan sendiri memang 
undang – undangnya seringkali berubah, mungkin karena hal ini juga yang 
menyebabkan mahasiswa kesulitan memahami Perpajakan.” 
Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai kemudahan data dalam skripsi 

Perpajakan. Bapak M.Khoiru Rusydi,SE., M.Ak., Ak. menjawab: 

“Kalau untuk data sebenarnya tidak mudah, karena sekarang ini ada Undang 
– undang no.34 tentang kerahasiaan Wajib Pajak. Tetapi kalau untuk data 
primer memang mudah, karena mahasiswa dapat dengan mudah menemui 
WP di setiap KPP.” 



Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, 

apabila dibandingkan dengan Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, 

Topik Perpajakan memang lebih sedikit dipilih oleh mahasiswa JAUB, 

karena memang lebih banyak mahasiswa JAUB yang memahami Akuntansi 

Keuangan daripada Perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena dalam proses 

perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari tentang Akuntansi 

Keuangan daripada Perpajakan. Selain itu, undang – undang dalam 

Perpajakan seringkali berubah, hal tersebut juga menyebabkan mahasiswa 

kesulitan dalam memahami bidang ini. Untuk datanya, mahasiswa dapat 

dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan dari jawaban responden 

melalui kuisioner yang mereka susun. Di mana responden – responden yang 

mereka butuhkan dapat dengan mudah dicari di setiap KPP. 

6. Sistem Informasi 

Pada Topik Sistem Informasi ini peneliti tidak melakukan wawancara, hal 

tersebut karena hasil analisis data yang ada sudah tepat dalam menarik suatu 

kesimpulan. Latar belakang mahasiswa memilih Topik Sistem Informasi 

karena memiliki koneksi adalah, karena dengan adanya koneksi, maka 

mahasiswa yang bersangkutan akan dapat dengan mudah memperoleh data 

dari perusahaan yang bersangkutan, data dalam hal ini adalah sistem dari 

perusahaan itu sendiri. Karena akan sulit bagi mahasiswa yang tidak memiliki 

koneksi untuk dapat mengetahui sistem yang ada di sebuah perusahaan atau 

organisasi, sekalipun tidak semua perusahaan demikian.  

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Analisis Deskriptif diketahui bahwa alasan mahasiswa memilih 

topik Akuntansi Syariah adalah karena topik tersebut masih jarang dipakai sebagai 

riset/skripsi. Sedangkan untk topik lain adalah karena mahasiswa tersebut ingin 

melakukan riset dengan judul baru.  

Sedangkan untuk topik–topik yang dianalisis dengan Analisis Regresi 

Multinominal, diketahui bahwa: 

1. Pemilihan Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal sebagai topik skripsi 

dipengaruhi oleh faktor kemudahan data. Hal tersebut karena data-data yang 

dibutuhkan banyak tersedia dalam website-website dan BEJ (Bursa Efek 

Jakarta) 

2. Pemilihan Akuntansi Sektor Publik dan Pendidikan sebagai topik skripsi 

dipengaruhi oleh faktor topik jarang dipakai. Hal tersebut karena pada tahun-

tahun sebelumnya topik ini masih jarang dipakai oleh mahasiswa JAUB 

sebagai skripsi mereka. 

3. Pemilihan Audit sebagai topik skripsi dipengaruhi oleh faktor ingin segera 

lulus. Karena mahasiswa yang mengambil topik ini adalah mahasiswa yang 

dapat memahami Audit dengan baik dan didukung dengan kemudahan dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan. 



4. Pemilihan Akuntansi Manajemen dan Perilaku sebagai topik skripsi 

dipengaruhi oleh faktor ingin melakukan riset dengan judul baru. Hal ini 

karena mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya memiliki pembahasan yang 

hampir sama pada topik ini, atau replikasi. 

5. Pemilihan Perpajakan sebagai topik skripsi dipengaruhi oleh faktor 

kemudahan data. Akan tetapi tidak banyak mahasiswa yang memilih topik ini 

apabila dibandingkan dengan Topik Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal. 

Hal tersebut karena tidak banyak mahasiswa JAUB yang memahami 

Perpajakan bila dibandingkan dengan Akuntansi Keuangan. 

6. Pemilihan Sistem Informasi sebagai topik skripsi dipengaruhi oleh faktor 

koneksi yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Karena tanpa 

adanya koneksi akan cukup sulit untuk memperoleh data yang berupa sistem 

pada perusahaan yang bersangkutan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada mahasiswa S-1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Oleh sebab itu, jika 

dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya responden dapat diperluas 

misalnya menjadi mahasiswa akuntansi di Kota Malang. Dapat juga dibuat 

perbandingan antara mahasiswa akuntansi di PTN dan PTS. 



2. Peneliti mengembangkan sendiri instrumen penelitian dengan segala 

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Pada penelitian ini masih banyak 

keterbatasan dalam pengembangan instrumen. 

 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi 

mahasiswa, akademisi maupun peneliti lain. Beberapa masukan yang mungkin 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya diharapkan dapat 

senantiasa  memberikan informasi-informasi terbaru mengenai isu-isu yang 

berkembang di dunia akuntansi. Sehingga riset/skripsi yang disusun oleh 

seorang mahasiswa tidak hanya sebagai kewajibannya sebagai seorang 

mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan, akan tetapi dapat mengungkap 

hal-hal baru yang lebih bermanfaat, khususnya di bidang akuntansi. 

2. Bagi dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya khususnya dosen 

pembimbing diharapkan dapat lebih memotivasi dan ,memberikan banyak 

masukan dalam proses penyusunan skripsi mahasiswanya. Selain itu, dosen 

pembimbing diharapkan juga dapat memberikan lebih banyak waktu bagi 

mahasiswanya yang membutuhkan bimbingan, sehinga proses penyusunan 

skripsi dapat berjalan lancar tanpa adanya suatu hambatan dari pihak dosen 

yang bersangkutan. 

3. Bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya diharapkan lebih 

aktif dan lebih termotivasi untuk mengembangkan wawasan mereka 



khusunya dalam dunia akuntansi. Sehingga skripsi yang disusun tidak hanya 

sebagai kewajibannya sebagai seorang mahasiswa dalam menyelesaikan 

perkuliahan, akan tetapi dapat mengungkap hal-hal baru yang lebih 

bermanfaat, khususnya di bidang akuntansi. Selain itu, motivasi dalam diri 

mahasiswa sendiri dibutuhkan agar mahasiswa yang bersangkutan tidak 

terhambat perkuliahannya dalam proses penyusunan skripsi. 
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