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ABS'fRAK 

JUliUL: PbM.blAAN VAN PbK.bNCANAA1"J PhN YUSUNAN SKKlPSl LiMA 
TAHUNAN PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI JURUSAN 
AKUNTANSI FE-lIM, oleh (1) Endang Sri Andayani dan (2) Sulastri. 

Kala KwKa : pemelaan, sknpsl 

Skripsi merupakan satu matakuliah yang memberikan pengalaman bagi 
mahasiswa dalam memecahkan masalah secara sistematis meIalui kegiatanpenelitian. 
Kuahlas sknpsl mahaSlswa merupakan salah sat.u ukuran kual1laS lulusan dan kuahlaS 
pembelajaran. Kualitas skripsi mahasiswa dapat diukur diantaranya dari variasi dan 
kedalaman kajian yang dapat dilihat dari tema kajian, pendekatan penelitian, obyek 
penelitian, dan metode penelitiannya. Semakin variatif ke empat hal di atas menunjukkan 
semalun baik.nya kIeat11Has OOrldill' malla~aswa dalam menemukan dan. memecahkall 
masalah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta skripsi mahasiswa 
taboo 2002 - 2006 dan meranc.ang tema skripsi lima taboo ke depan 

Data dalam penelitian ini adalah data kuaHtatif yaiN laporan skripsi mahasiswa 
lahw. :lUU:l - :lUU6. Anal1s1s dala yang digwlwn dalam penel1t1an lll1 adalah desk.npul 
kuantitatif, yakni dengan menggambarkan peta skripsi selama lima tahun yang lalu yang 
dilihat dari sisi terna penelitian, obyek penelitian, pendekatan penelitian, dan metode 
penelitian. 

Hasll peneldJ.afi alas 21~ sk.npsl wahaslswa selama tahun 2002 - 2UU6 dJ.k.el.ahw 
hal-hal berikut (I) dilihat dari tema skripsi yang banyak dikaji sebagian besar (58,2) 
adalab tema-tema bidang studi akuntansi dan keuangan, sedangkan bidang pendidikan 
-dan-pengajarar.mya-sebmyak 4t~8%~ -(2}dilibatdaripettdekatanyang digtmakan sebagian 
OOsar' (o~%) sk.t'JpsJ menggwlak.an pendek.alan penelttian k.uantJ.tal11 dan hanya l:l% 
menggunakan pendekatan kualitatif~ (3) dilihat dari obyek penelitiannya, sebanyak 39% 
meneliti pennasalahan di sekolah dan sisanya (61 %) meneliti pennasalahan di 
pentSabaan publikIprivatllembaga pemerintah; (4} mipsi mahasiswa yang yaftg 

menggunakan pende.k.a.1a.n kualJ1.a1J.l banya l:l% dan sJsattya menggllnakan pendek.aWl 
kuantitatif Skripsi mahasiswa yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagian besar 
(37%) menggunakan analisis regresi linier (sederhanya dan berganda), 32% 
menggunakan anaHsisdeskriptif kuantitatif (analisis rasio, persemase; dan varian 
anggw'wl),16,3:l% menggwl8kan UJJ beda. mean (t-test), l:l,75% menggwl8kan WlalJS1S 
korelasi, dan hanya 3% yang menggunakan analisis faktor, serta 0,5% yang 
menggunakan analisis jalur. 

Melihat basil penelitian tersebut, maka pengembangan ~ peningkatan k'"tl31itas 
sknpsl di Prodi ~-l Pendidik.an AkwlWlSl daJwn k.urWl waktu luna I.a.llWl k.e depwl perJu 
disusoo suatu peta skripsi yang memuat tema-tema pokok dan sub tema di bidang 
pendidikan da..t1 pengajaran serta di bidang akuntansi dan keuangan. Bidang-bidang yang 
dirancang pada tiap periode fitm tahunan di dasMkan pada kemenarikan tema kajian, 
vanaSl k.aJlw., dan tmgkat k.esuhtan penehuwl yw.g dtsesuatkan dengan k.emampuan 
mahasiswa. 



Abstract 

TITLE: MAPPING AND ARRANGEMENT PLANNING OF 5-YEARS-PERIOD 
RESEARCH PAPER IN 8-1 ACCOUNTING EDUCATION-ECONOMIC FACULTY 
UNIVERCITY OF MALANG. BY (1) Endang Sri Handayani (2) Sulastrl 

Keyword: mapping, research paper 

Research paper is one of the subject that provide experience. for the university 
student to solve the problems systematically through ·the- research activity. The quality of 
yhe research rellecls overal output perlormance dwmg Ule study. The quallly or Ule 
research can be viewed from different aspects., for example from the variation and topic 
deepnesses. The topic deepnesses can be measured from topic themes, research approach, 
object, and the research methods. 

The data til UllS research is ClasSil1ed H1W qualitative.data, Ula! represent Ule report 
of university student's research paper in 2002 - 2006. The data analysis method that used 
in this research is descriptive qualitative, which map the research paper during 5 years 
ago' that viewed from different sides: research theme, research object, research apporach, 
and resecuch meUlOd. 

The result of the research about 218 university student's research paper during 
2002 - 2006 shows several c.onclusions: (1) from the research theme aspect, most of 
them choose the themes about accounting and finance ( 58,2% ). and the rest choose of 
the student. Ule education and 1.eachmg (41 ,h'%); (2) from research approach aspect ~~% 

choose to use the quantitative research approach, and only 12% choose to use the 
qualitative approach. (3) from research object, about 39% choose to do the research in 
school and the rest (about 61%) examine the problems in private or public company, or in 
govemment illStitutiOll. (4) Umversily student's research paper Ula1 use Ule qua1ila11ve 
appove shows the minor number, only 12% and the rest use the quantitaive approach. 
And the university student's research paper that use the quantitaive approach, most of 
them (37%) use linier regretion analysis (simple and doubled), about 32% use the 
quanl1tative descnptive analySiS (ratio analysiS and budget varian), about 16,32% use 
the mean diffrerent test method or t-test, about 12,75& use the corelation analysis, and 
only 3% from all use the factor analysis, and only 0,5% use the track analysis. 

From the research findings above, it can be conclude that the university research 
paper development and quallty upg.l'ad1llg 1tl S-1 Accounting bducation Hl Ule next 5 
years need to be arranged properly into somekind of a map that consist of main themes 
and sub themes in education and teachiTlg subject and also in acc.ounting and finance 
subject. The subjects that has already arranged in every 5-years-period has to have the 
basiC or tOPiC wieme mterest, tOpiC vanatiOn, and Ule di1liculty ievel that has to be 
appropriate with the university student's ability. 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Pemetaan dan 

Perencanaan Penyusunan Skripsi Lima Tahunan Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Akuntansi FE-UM". 

Penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi dengan Lembaga Penelitian 

Universitas Negeri Malang, yang dilakukan untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 93 tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 IKIP MALANG 

berubah menjadi Universitas Negeri Malang danjurusan Pendidikan Ekonomi berubah 

menjadi Fakultas Ekonomi. Faku1tas Ekonomi (FE) memiliki tigajurusan, yaitu Jurusan 

Ekonomi Pembangunan, Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi. Keputusan itu 

menyebabkanjurusan-jurusan yang ada di FE-UM memiliki duajenis Prodi yaitu Prodi 

S-1 Kependidikan dan S-1 Non Kependidikan. 

Dengan adanya dua prodi yaitu S-1 Kependidikan (S-1 Pendidikan Akuntansi 

khususnya di Jurusan Akuntansi) dan S-1 Non Kependidikan (S-1 Akuntansi khususnya 

di Jurusan Akuntansi) maka perlu diarahkan tema skripsinya pada dua tema yaitu 

kependidikan bagi prodi kependidikan dengan mengembangan penelitian tindakan 

kelas, sedangkan prodi non kependidikan diarahkan untuk meneliti bidang-bidang 

kajian akuntansi. Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan pedoman bagi dosen 

pembimbing skripsi dan mahasiswa yang memprogram skripsi dalam menentukan tema 

skripsi, sehingga hal itu dapat mengurangi plagiat dalam penulisan skripsi. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga 

peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan 

penelitian ini. Dan semoga penelitian ini dapat bennanfaat bagi kita semua. 

Malang, Desember 2007 

Peneliti 
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BAB!
 

PENDAHULUAN
 

A. Latar Belakang Masalah 

Penulisan skripsi memiliki peranan penting bagi pengembangan pengetahuan 

dan ketrampilan mahasiswa karena penulisan skripsi merupakan kegiatan belajar yang 

mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam 

menghadapi suatu masalah secara mendalam. Selain itu, penulisan skripsi merupakan 

sarana belajar mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan 

pengalaman dan ketrampilan yang telah diperoleh. Penulisan skripsi juga memberi 

peluang kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam hal mengemukakan dan 

memecahkan masalah secara mandiri dan ilmiah. Hal ini sesuai dengan pengertian 

Skripsi seperti yang tertuang dalam Buku Pedoman Pendidikan pasal 7 yang 

menyatakan Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa Program 

SaIjana pada masa akhir studinya berdasarkan hasil penelitian atau kajian kepustakaan 

atau pengembangan suatu masalah yang dilakukan dengan seksarna 

Tujuan penulisan skripsi adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa 

untuk memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian sendiri, 

menganalisis dan menarik kesimpulan serta menyusun laporan dalam bentuk skripsi. 

Dalam Pasal 39 Buku Pedoman Pendidikan UM disebutkan bahwa peranan Penulisan 

skripsi adalah: (1) Merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk 

mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam menghadapi suatu masalah secara 

mendalam; (2) Merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam mengintegrasikan pengalaman dan ketrampilan yang telah 

diperoleh; dan (3) Memberi peluang kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam hal 

mengemukakan dan memecahkan masalah secara mandiri dan ilmiah. 

Peranan penting dalam penulisan skripsi sangat memerlukan proses 

pembimbingan skripsi yang efektif dan efisien agar hasil penulisan skripsi memiliki 

nilai kompetensi tinggi. Proses tersebut mengandung keefektifan dan keefisienan 

prosedur dan mekanisme pembimbingan skrlpsi yang melibatkan dosen pembimbing 

akademik, dosen pembimbing skripsi dan ketua jurusan akuntansi. Selama ini terdapat 

kelemahan prosesPembimbingan skripsi dalam halkualitaspembimbingan skripsi dan 

rcofcwg'.M/&?//t7fC'k~$&$ti/~£#JJ6#ffdfi#tf/;ft1fJse///Ums3l1 aiuntanslyang 
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kemudian berdampak pada kualitas skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Disamping 

itu terdapat kelemahan koordinasi antara dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II 

dimana sering terjadi perbedaan persepsi sehubungan dengan skripsi yang disusun oleh 

mahasiswa yang dibimbing. Kegiatan konsultasi pembimbingan skripsi juga tidak dapat 

dilaksanakan dan dimonitor dengan efektif dan efisien. Kelemahan berikutnya adalah 

proses pembimbingan skripsi yang ada tidak mendukung kualitas mahasiswa dalam 

memahami penelitian yang sedang dilakukan. 

Kelemahan lainnya adalah ada kecenderungan mahasiswa melakukan replikasi 

tanpa ada pengembangan atas penelitian-penelitian sebelumnya. Walaupun replikasi 

secara akademik dibenarkan, namun ada kecenderungan terjadinya plagiat atas skripsi 

sebelwnnya. Kesulitan dosen pembimbing dan jurusan adalah mengetahui judul dan 

abstraksi skripsi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya di lingkungan Jurusan 

Akuntansi pada khususnya dan Fakultas Ekonomi pada wnumnya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pemetaan skripsi minimal 5 tahunan di tiap jurusan yang ada di Fakultas 

Ekononii. 

Selain program Studi pendidikan Akuntansi, di Jurusan Akuntansi mulai tahun 

akademik 2006/2007 sesuai dengan SK Dirjen Dikti disetujui untuk membuka Program 

Studi Akuntansi. Dengan adanya dua prodi yaitu kependidikan (pendidikan Akuntansi) 

dan non kependidikan (Akuntansi) maka perlu diarahkan tema skripsinya pada dua terna 

yaitu kependidikan bagi prodi kependidikan dengan mengembangan penelitian tindakan 

khususnya penelitian kelas, sedangkan prodi non kependidikan diarahkan untuk meneliti 

pada bidang akuntansi keuangan organisasi bisnis dan nirlaba Melalui penelitian ini 

diharapkan mampu memetakan dan merencanakan penyusunan skripsi lima tahunan 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Akuntansi FE UM. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini pada pokoknya adalah Program Studi 

Pendidikan Akuntansi belum memiliki arah pengembangan topik dan kajian untuk 

skripsi mahasiswa, sehingga ada kecenderungan replikasi dan tidak ada inovasi. Dengan 

demikian perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut: 
" 

1.	 Mendeskripsikan peta skripsi mahasiswa selama lima tahun terakhir (2002 - 2006) 

di Prodi Pendidikan Akuntansi FE-UM 
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2.	 Mendiskripsikan model pengembangan topik dan kajian skripsi yang dilakukan oleh 

mahasiswa bersama dosen pembimbing di Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Akuntansi FE UM 

3.	 Pengembangan Rencana Peta Skripsi lima tahunan Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Akuntansi FE UM. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.	 Dihasilkannya peta skripsi mahasiswa selama lima tahun terakhir (2002 - 2006) di 

Prodi Pendidikan Akuntansi FE-UM yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa, 

dosen pembimbing skripsi, dan program studi untuk meningkatkan kualitas skripsi. 

2.	 Mendiskripsikan model pengembangan topik dan kajian skripsi yang dilakukan oleh 

mahasiswa bersama dosen pembimbing di Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Akuntansi FE UM 

3.	 Dihasilkan Rencana Peta Skripsi lima tahunan di Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Akuntansi FE UM. 

D. SpesifIkasi Produk yang diharapkan 

Secara umum ada dua produk yang diharapkan dapat dihasilkan melalui kegiatan 

ini~ yaitu: (1) Peta skripsi mahasiswa selama lima tahun terakhir (2002 - 2006) dan (2) 

Rencana Peta Skripsi lima tahunan. Spesifikasi tiap produk yang dimaksud disajikan 

seperti berikut ini. 

I.	 Peta skripsi mahasiswa selama lima tahun terakhir (2002 - 2006) di Prodi 

Pendidikan Akuntansi FE-UM yang menyajikan secara lengkap topik, obyek 

penelitian, pendekatan penelitian, metode analisis data, hasil analisis data, dan 

kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama tabun 2002 

2006 

2.	 Buku Panduan Rencana Peta Skripsi lima tahunan di Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Akuntansi FE UM, yang secara lengkap memuat rencana tahunan 

program payung dan topik kajian skripsi mahasiswa selama lima tahun 


