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Kasus kecurangan (fraud) dan perubahan perekonomian dunia menjadikan
akuntansi forensik sebagai sorotan utama dalam mencegah dan mendeteksi
berbagai kasus fraud yang terjadi. Hal tersebut pun menjadikan para lulusan
akuntansi harus memiliki kompetensi yang memadai guna menjadi seorang
akuntan forensik yang handal dengan memiliki kompetensi internasional dalam
akuntansi forensik seperti yang telah dijelaskan oleh AICPA.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh student engagement
sebagai bentuk proses perkuliahan terhadap pembentukan kompetensi
internasional akuntans forensik lulusan akuntansi pada beberapa universitas di
Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian
ini adalah mahasiswa Akuntansi S1 angkatan 2011 pada beberapa Universitas di
Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik multistage sampling.
Hasil uji korelasi pearson pertama menunjukkan AC, AL, SSI, dan SLE
memiliki korelasi positif atau searah dengan ETC, CS, ES dengan tingkat korelasi
sig. 0,01, hasil yang kedua menunjukan bahwa EEE hanya memiliki korelasi
positif atau searah dengan ETC dan CS dengan tingkat signifikasi 0,05. Hasil
analisis korelasi kanonikal pada tabel Correlations Between Dependent and
Canonical Variables menunjukkan variabel dependen ETC, CS, dan ES
berkorelasi signifikan dengan canonical variable. Selanjutnya pada tabel
Correlations between COVARIATES and Canonical variables AC, AL, SSI, dan
SLE berkorelasi signifikan dengan Canonical Variables. Sementara itu Covariate
EEE tidak berkorelasi dengan variabel kanonikal. Hasil analisis regresi uji t
pertama menunjukkkan AC dan SSI berpengaruh terhadap ETC, CS dan ES Hasil
yang kedua menunjukkan AL hanya berpengaruh positif terhadap ETC. Hasil
yang ketiga menunjukkan hanya EEE berpengaruh negatif terahap ES, dan hasil
keempat menunjukkan SLE tidak berpengaruh terhadap ETC, CS, dan ES. hasil
uji F menunjukkan bahwa AC, AL, SSI, EEE, dan SLE secara berturut-turut
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ETC, CS, dan ES.
Hasil penelitian ini menunjukkan hanya AC dan SSI yang berpengaruh
signifikan terhadap ETC, CS, dan ES secara konsisten. Universitas sebagai
penyedia fasilitas untuk perkembangan kompetensi mahaiswa perlu untuk
mempebaiki serta menerapkan sistem pembelajaran yang lebih baik, menciptakan
lingkungan akademik yang dapat merangsang keaktifan mahasiswa dalam proses
perkuliahan, dan universitas perlu untuk membina para mahasiswa dalam
mengembangkan atau menerapkan soft skills-nya untuk membentuk kompetensi
internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi.
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ABSTRACT
Hamzah, Muhammad Rizky Garuda Nusantara Bachrul Zakir. 2015.
International Competence Forensic Accounting of Accounting Graduate on Some
Universities in Semarang. Final Project. Accounting Department. Faculty of
Economic. Semarang State University. Advisor: Drs. Heri Yanto, MBA, PhD.
Keywords: Forensic Accountant, Student Engagement, International Competency
Forensic Accountant.
Fraud which happens and economical change influence accountant
forensic as the main view in challengging others fraud. Those make other
accountants should have competency which is competent to be a forensic
accountant as explained by AICPA.
The purpose of this study which is to know the influence of student
engagement as a form of lecture the process on the establishment of international
competence forensic accounting of accounting graduates in some universities in
Semarang. This research uses quantitative. This population research is accountant
students period 2011 of many University in Semarang and sampling technique use
multistage sampling.
The result of first correlation from Pearson shows that AC, AL, SSI, and
SLE have positive correlation or straight with ETC, CS, ES with correlation rate
sig. 0,01. Second result shows that EEE just have positive correlation or straight
with ETC and CS with signification rate 0,05. The result of canonical correlation
in Correlation Between Dependent and Canonical Variables table shows that
dependent variable ETC, CS, ES significancy correlated with canonical variable
AC, AL, SSI, EEE, and SLE. Then, in correaltion between COVARIATES and
Canonical Varialbles table shows that covariate variable AC, AL, SSI, and SLE
significancy correlated with canonical variable. However Covariate EEE does not
correlate with cononical variable. The result of first regression analysis test t
shows that AC and SSI react positive with ETC, CS, and ES. Second result shows
AL just react positive with ETC. Third result shows that EEE just react negative
with ES. The result of F shows that AC, AL, SSI, EEE, and SLE react significant
and simultant to ETC, CS, and ES.
The result shows that only AC and SSI which react significant with ETC,
CS, and ES in consistency. University as the facility supplier to develop student’s
competency should develop and apply cooperative system, University should
create well better academic which is attracting the students to be more active in
the studying process, and the university should be able to be supevisor for the
students in developing or applying softskills to create an accountant who has
international competency forensic accountant.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Terjadinya berbagai kasus kecurangan (fraud) disektor publik maupun
sektor privat, menimbulkan banyak kerugian dalam bidang keuangan maupun non
keuangan. Kecurangan telah menjadi permasalahan yang begitu besar dan berat,
sehingga fraud menjadi salah satu perhatian utama dunia global (Gbegi &
Adebisi, 2014) dan menjadi isu diskusi dalam bidang akademik dan non akademik
(Ajao et al., 2013). Selama beberapa dekade terakhir telah terjadi sejumlah kasus
kecurangan dan skandal keuangan yang telah tercatat dalam sejarah. Kasus Enron,
WorldCom, dan Parmalat hanya beberapa contoh dari skandal dan kecurangan
akuntansi yang begitu terkenal didunia akuntansi (Bhasin, 2013).
Di Indonesia korupsi sudah menjadi sebuah budaya yang mengakar
sampai kelapisan terbawah struktur pemerintahan. Mengakarnya kasus-kasus
kecurangan tersebut menyulitkan penegak hukum dalam menangani setiap kasus
yang terjadi. Selama 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkap dan
menangkap pelaku dari tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah kasus
impor sapi (KPK, 2013). Sementara pada tahun 2012 Komisi Pemberantasan
Korupsi telah melakukan penyidikan sebanyak 72 (KPK, 2012) dan selanjutnya
pada tahun 2011 penyidikan dilakukan sebanyak 66 perkara, (KPK, 2011).
Dalam kurun waktu 2011-2013 skor CPI Indonesia tidak terlalu banyak
mengalami perubahan. Skor CPI Indonesia pada tahun 2013 sebesar 32 yang tidak

1

beranjak dari skor CPI tahun 2012 yaitu sebesar 32. Pada tahun 2012, Indonesia
berada pada peringat 118 dari 176 negara dan ditahun 2013 Indonesia menempati
peringat 144 dari 177 negara (International 2014). Sementara skor CPI Indonesia
pada tahun 2012 sebesar 32 (International, 2012) mengalami peningkatan dari
tahun 2011 sebesar 30 tetapi peringkat Indonesia turun dari urutan 100 menjadi
118 (International, 2011). Kenaikan CPI Indonesia selama kurun waktu 20112013 diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia
(International, 2014). Dengan kata lain, efektifitas pemberantasan korupsi di
Indonesia oleh KPK mengalami peningkatan, walaupun dengan peningkatan yang
tidak terlalu signifikan.
Terus berkembangnya perekonomian pada sektor publik dan sektor privat
menjadi salah satu penyebab timbulnya motif dan tujuan yang lebih beragam dari
pelaku kecurangan. Berkembangnya perekonomian dunia diikut juga oleh
berkembangnya berbagai kasus kecurangan didunia internasional yang secara
langsung telah mengubah wajah profesi akuntansi (Davis et al. 2010). Sejalan
dengan pernyataan tersebut, Gbegi & Adebisi (2014) mengemukakan bahwa
berbagai macam kecurangan yang terus terjadi menjadikan akuntansi forensik
sebagai sorotan utama bagi dunia internasional karena akuntansi forensik
merupakan salah satu ilmu akuntansi yang diharapkan mampu menyelesaikan
berbagai kasus kecurangan.
Kasus yang berhubungan dengan akuntansi forensik disektor publik akan
berurusan dengan kerugian keuangan negara. Sementara disektor privat, tindakan
kecurangan dapat menimbulkan kerugian dalam suatu perikatan karena dapat
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terjadinya cidera janji oleh relasi bisnis (Jumansyah et al., 2005). Di Indonesia
kasus akuntansi disektor publik lebih menonjol dibandingkan disektor privat, hal
ini dikarenakan kelemahan governance di korporasi maupun di pemerintahan
ditenggarai menjadi penyebab munculnya berbagai kasus kecurangan yang
merugikan banyak pihak (Jumansyah et al., 2005).
Dalam hal pengungkapan kasus kecurangan (fraud), akuntansi forensik
memanfaatkan akuntansi, investigasi, dan keterampilan ketika melakukan
penyelidikan. Selain itu, seorang akuntan forensik harus memiliki kemampuan
dalam merespon informasi keuangan yang merupakan hal penting dalam
berkomunikasi dalam ruang sidang (Ajao et al., 2013) karena seorang akuntan
forensik akan menjadi saksi ahli dalam pengadilan perdata dan pidana (Gray,
2008).
Objek dari akuntansi forensik disektor publik maupun sektor privat adalah
skandal atau perkara yang menyangkut fraud atas penghilangan aset seperti
pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan seorang
akuntan

forensik

yang

mempunyai

keahlian

dan

kompentensi

dalam

menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau fraud pada perusahaan atau instansi
negara (Sri Astuti, 2013). Keahlian atas pemeriksaan yang berkaitan dengan fraud
ini sangat diperlukan di sektor privat (bisnis) dan sektor publik (pemerintahan)
guna mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan semakin maraknya tindak fraud
seperti penggelapan, salah saji laporan keuangan, pembakaran properti dengan
sengaja untuk mendapatkan keuntungan (Insurance fraud), pembangkrutan usaha
dengan sengaja, fraud dalam investasi, fraud perbankan, komisi yang terselubung,
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mark-up proyek, penyuapan dalam bisinis, fraud dengan menggunakan teknologi
Informasi, dan lain sebagainya (Khairiansyah et al., 2006 dalam Gusnardi, 2011).
Berdasarkan fakta yang ada mengenai berbagai kasus korupsi atau
kecurangan pada berbagai bidang dan sektor, menjadi sebuah alasan yang kuat
bahwa akuntansi forensik merupakan ilmu sangat penting di dunia internasional
maupun nasional dan menjadi sebuah ilmu yang krusial untuk mengungkap
berbagai kecurangan dalam dunia keuangan (Bhasin, 2007). Berbagai kasus
kecurangan yang terjadi pun menjadi dasar agar para akuntan terus meningkatkan
dan mengembangkan kompetensinya dalam pendeteksian kecurangan. Untuk
perkembangan kompetensi akuntansi forensik ini, tentu dunia pendidikan
akuntansi menjadi hal yang perlu juga disoroti. Untuk mengembangkan
kompetensi akuntansi forensik tersebut diperlukan sarana dan prasana pendidikan
yang mendukung untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam hal ini
perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan akuntansi tentu diharuskan
mengembangkan kompetensi dasar akuntan forensik pada mahasiswa. Akan tetapi
masih banyak keterampilan dan atribut yang dibutuhkan lulusan akuntansi tidak
dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi (Kavanagh & Drennan, 2008).
Keadaan ini sejalan dengan fakta yang terjadi pada perguruan tinggi di Indonesia
yang belum mengembangkan kompetensi akuntansi yang sesuai dengan pengguna
jasa akuntansi (Riczqi et al., 2012). Keterbatasan ini pun menjadi sebuah masalah
bagi perkembangan kompetensi yang bisa miliki seorang akuntan dalam
mengembangkan kompetensi akuntansinya di perguruan tinggi.
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Ada tiga isu akuntansi yang harus disesuaikan dengan pendidikan di
Indonesia yaitu globalisasi ekonomi, investasi asing, dan penerapan standar
akuntansi baru (Yanto et al., 2010). Perubahan terbesar dalam lingkungan bisnis
adalah globalisasi ekonomi yang berdampak pada seluruh dunia, terutama
Indonesia (Yanto, 2012). Globalisasi memungkinkan pergerakan tenaga kerja,
tehnologi, modal, barang dan jasa antar negara (Krueger, 2002). Tantangan
Indonesia dalam menghadapi globalisasi pun semakin jelas, hal ini ditandai
dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015 yang waktunya semakin dekat.
Permasalahan ini pun menimbulkan kegelisahan bagi para akuntan nasional,
karena kekalahan dari segi kuantitas, kualitas, dan bahasa internasional
dibandingkan dengan akuntan dari negara anggota ASEAN lainnya (Pradiredja &
Suhartono, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perubahan
dan tantangan ekonomi yang ada semakin menuntut peningkatan kualitas diri dari
lulusan akuntansi guna dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan
menjadi seorang akuntan yang memberikan jasa profesionalnya dengan baik
(Putri & Harto, 2012).
Adanya perubahan, tantangan, dan hubungan internasional dalam dunia
akuntansi memberikan tugas tambahan kepada dunia pendidikan akuntansi di
Indonesia untuk mengharmonikan kompetensi dari para lulusan akuntansi di
Indonesia dengan standar kompetensi akuntansi yang berlaku secara internasional,
terutama dalam pengembangan kompetensi akuntansi forensik yang berstandar
internasional. Peningkatan kompetensi akuntansi forensik di Indonesia ini
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bertujuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan kecurangan yang terus
berkembang setelah adanya perubahan dan hubungan perekonomian internasional.
Setiap tahunnya jumlah akuntan mengalami peningkatan, akan tetapi
seorang akuntan yang ada tidak serta merta menjadi seorang akuntan forensik
yang efektif dan berkompetensi baik (Davis et al., 2010). Untuk menjadi seorang
akuntan forensik yang efektif membutuhkan professionalisme, keterampilan, serta
pengetahuan yang luas (Davis et al., 2010). Untuk mendapatkan seorang akuntan
forensik yang efektif dan berkompetensi baik, diperlukan peran yang sangat besar
untuk mengharmonikan antara pendidikan akuntansi dengan praktik akuntansi
(Yanto, 2012). Hal ini juga didukung oleh organisasi profesional AICPA yang
telah menentukan kompetensi minimum lulusan universitas untuk masuk kedalam
profesi akuntansi (Mula, 2009).
Harmonisasi pendidikan akuntansi dengan praktik akuntansi yang
berstandar internasional bukan sebuah hal yang tidak mungkin tercapai. Walaupun
kerangka kerja akuntansi dikembangkan diberbagai negara, tetapi kemampuan dan
kompetensi dari para akuntan disetiap negara hampir sama (Yanto et al., 2011a).
Lebih lanjut lagi kompetensi inti akuntansi di dalam AICPA yang secara empirik
telah diterapkan sebagai kerangka kerja kompetensi pada universitas di Amerika
dan juga universitas di Indonesia (Walcot, 2006; McVay et al., 2008 dalam Yanto
et al., 2011). Oleh Karena itu, kompetensi inti dari AICPA dikatakan dapat
digunakan untuk mengukur kompetensi akuntansi dari mahasiswa (Yanto et al.,
2011a). AICPA pun telah menentukan standar kompetensi yang harus dimiliki
seorang akuntan forensik (Davis et al., 2010). Akan tetapi kompentensi akuntan
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forensik yang telah ditentukan oleh AICPA tersebut perlu ditelaah lebih jauh lagi.
Standar kompetensi akuntan forensik tersebut haruslah diharmonikan dengan
kompetensi akuntansi yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, harmonisasi dari
kompetensi akuntansi forensik ini perlu diselaraskan dengan pendidikan akuntansi
yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan standar akuntansi dari setiap negara
memiliki perbedaan karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, ideologi
ekonomi yang dianut, kondisi politik dan sosial setiap negara (Sadjiarto, 1999),
sehingga sistem pendidikan akuntansi yang berlaku pun dapat memiliki
perbedaan.
Dari fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa selain permasalahan
nasional berupa korupsi atau bentuk kecurangan lainnya, perkembangan dunia
keuangan, serta adanya globalisasi yang ditandai dengan adanya hubungan
internasional

dalam

bidang

ekonomi

juga

dapat

menjadi

momentum

berkembangnya berbagai kasus kecurangan yang terjadi dengan motif dan tujuan
yang

lebih

beragam

yang

mengharuskan

dunia

pendidikan

akuntansi

mengembangkan kompetensi internasional akuntansi forensik agar lulusan
akuntansi mampu menjadi seorang akuntan forensik yang berkualitas dan siap
menghadapi berbagai kasus kecurangan. Maka dari itu universitas dan mahasiswa
merupakan faktor yang penting guna menghasilkan lulusan akuntansi dengan
kompetensi akuntansi forensik yang berstandar internasional. Dalam hal ini
universitas negeri maupun swasta diwajibkan untuk melengkapi mahasiswanya
dengan pendidikan akuntansi yang baik agar pengetahuan, kompetensi, dan
keahlian yang dimiliki pun memadai (Yanto et al., 2011). Hal ini didukung juga
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oleh pernyataan Christiawan (2002) yang mengemukakan bahwa kompetensi
berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai.
Pembentukan kompetensi internasional akuntansi forensik di universitas
dalam penelitian ini menggunakan student engagement (SE) sebagai proksi dari
proses perkuliahan. Dimana dari hasil perkuliahan ini diharapkan akan mampu
membentuk kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi yang
sesuai dengan standar kompetensi seorang akuntan forensik yang tetapkan oleh
AICPA. Salah satunya adalah AUSSE dan NSSE yang dalam kuesionernya telah
menggunakan student engagement untuk mengukur output yang didapatkan dari
proses perkuliahan dan penilaian dari proses perkuliahan yang dilaksanakan
(Yanto et al., 2011b). Maka dari itu dalam penelitian ini student engagement
sebagai bentuk dari proses akademik atau perkuliahan akan diuji hubungannya
dengan kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi pada
beberapa universitas di Semarang sebagai output dari proses akademik yang
dijalankan oleh mahasiswa agar siap menjadi seorang akuntan forensik yang
berstandar kompetensi internasional dalam menjalankan jasa profesionalnya.
Pentingnya universitas dan mahasiswa untuk pembentukan kompetensi
internasional akuntansi forensik didukung juga oleh Yanto et al. (2010) dan Yanto
(2012) dalam penelitiannya mengenai kompetensi internasional lulusan akuntansi,
mengemukakan bahwa student engagement (SE) signifikan berkorelasi dengan
kompetensi intenasional lulusan akuntansi (ICAG), dimana student engagement
ini merupakan bentuk dari partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang
ada di dalam dan di luar perkuliahan. Selanjutnya Yanto et al. (2011) dalam
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penelitiannya yang lain, mengemukakan kembali bahwa student engagement (SE)
signifikan berkorelasi dengan kompetensi mahasiswa akuntansi. Dalam hal
student engagement (SE), AUSSE (2010) menjelaskan bahwa academic challenge
(AC) yang merupakan faktor dari student engagement mempengaruhi output dari
pendidikan yang berupa nilai atau kompetensi dari mahasiswa itu sendiri, dimana
hal ini dapat diartikan bahwa tantangan yang ada dalam kegiatan akademik dapat
merangsang mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Yanto et al. (2011b) yang
mengungkapkan bahwa academic challenge (AC) merupakan faktor penting dari
terbentuknya kompetensi mahasiswa akuntansi.
AUSSE (2010) mengemukakan bahwa active learning berpengaruh
terhadap outcome dari nilai rata-rata mahasiswa yang merupakan salah satu
bentuk dari kompetensi yang dimiliki mahasiswa. Yanto et al. (2011b) dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa active learning (AL) berpengaruh positif
terhadap personal competency yang merupakan bagian dari kompetensi akuntansi,
dimana active learning (AL) ini juga perlu didukung oleh sistem pembelajaran
yang diterapkan dalam perkuliahan. Mutmainah (2008) dalam penelitiannya
mengungkapkan bahwa cooperative learning telah mampu mengaktualkan potensi
sosial dan emosional mahasiswa, serta dapat mengasah karakter dan keterampilan
(skill) mahasiswa. Kemudian Phipps et al. (2001) mengungkapkan bahwa
cooperative learing dapat meningkatkan prestasi, hubungan interpersonal yang
lebih positif, dan self-esteem

yang lebih tinggi dibanding dengan upaya

kompetititf individualistis. Maka dapat dilihat bahwa active learning (AL)
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merupakan bagian yang saling berkaitan dengan cooperative learning sebagai
salah satu penunjang keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan.
Hambleton (2008) mengungkapkan bahwa student-staff interaction (SSI)
sangatlah penting bagi kompetensi yang dapat dimiliki oleh lulusan akuntansi,
atau dengan kata lain student-staff interaction (SSI) merupakan input yang
penting bagi hasil dari proses pendidikan. Selanjutnya AUSSE (2010)
mengungkapkan bahwa student-staff interaction (SSI) yang merupakan salah satu
faktor penting dari student engagement bagi outcome yang didapatkan oleh
seorang lulusan universitas. Secara lebih spesifik, Yanto et al. (2011b)
mengungkapkan bahwa student-staff interaction (SSI) merupakan faktor penting
selanjutnya dalam pembentukan kompetensi mahasiswa akuntansi.
Yanto et al. (2011b) mengemukakan bahwa dalam enriching education
experiences (EEE) tidak memiliki pengaruh terhadap kompetensi mahasiswa
akuntansi. Selanjutnya AUSSE (2010) mengemukakan juga bahwa EEE tidak
pengaruh terhadap rata-rata nilai secara keseluruhan. Sehingga variabel EEE ini
perlu diteliti kembali hungungannya dalam pembentukan kompetensi akuntansi.
Astin (1999) mengemukakan dalam teori I-E-O nya bahwa environment
learning signifikan mempengaruhi output dari proses pendidikan. Hal tersebut
didukung dengan penelitian Thurmond et al. (2002) bahwa lingkungan berkorelasi
signifikan dengan output pendidikan. AUSSE (2010) mengungkapkan hal serupa
bahwa supportive learning environment (SLE) yang merupakan salah satu faktor
penting dari student engagement bagi outcome yang didapatkan oleh seorang
lulusan universitas. Selanjutnya Yanto et al. (2011b) mengungkapkan secara lebih
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spesifik bahwa supportive learning environment (SLE) menjadi faktor penting
selanjutnya dalam pembentukan kompetensi mahasiswa akuntansi. Selain itu
Ridho (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa lingkungan belajar
mempengaruhi prestasi belajar yang dapat menunjukkan kompetensi yang dimiliki
mahasiswa.
Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan oleh Yanto et al. (2010), Yanto et al. (2011), Yanto et al.
(2011b), dan Yanto (2012), dimana perbedaan yang paling mendasar terletak pada
variabel dependen yang diuji pada masing-masing penelitian. Dalam penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Yanto et al. dan Yanto variabel dependen yang
diuji yaitu mengenai kompetensi internasional lulusan akuntansi dengan indikator
penilaiannya berdasarkan standar kompetensi lulusan akuntansi yang telah
ditetapkan oleh AICPA, sedangkan variabel dependen yang diuji dalam penelitian
ini adalah kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi dengan
indikator penilaiannya berdasarkan standar kompetensi seorang akuntan forensik
yang telah ditetapkan oleh AICPA.
Perkembangan pendidikan akuntansi pada universitas di Semarang dapat
dikatakan berkembang dengan pesat. Perkembangan ini ditunjukkan dengan
adanya dua universitas negeri dan sepuluh universitas swasta yang diantaranya
ada tiga universitas dengan jurusan akuntansi berakreditasi A, enam universitas
dengan jurusan akuntansi berakreditasi B, dan tiga universitas dengan jurusan
akuntansi berakreditasi C di Semarang (DIKTI, 2011). Akreditasi ini
menunjukkan bahwa pendidikan pada jurusan akuntansi yang ada pada universitas

11

di Semarang memiliki kualitas yang baik dan dapat disejajarkan dengan kualitas
pendidikan akuntansi pada ibu kota provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hal
ini

pun

menunjukkan

bahwa

universitas

di

Semarang mampu

untuk

menggambarkan kondisi kompetensi internasional akuntansi forensik yang
dimiliki oleh para lulusan akuntansi di Indonesia.
Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas dan penelitian yang
dilakukan oleh Davis et al. (2010), Heri Yanto (2010), Heri Yanto (2011), Heri
Yanto (2012), Christiawan (2002), AUSSE (2010), Mutmainah (2008), Phipps et
al. (2001), Hambleton (2008), Astin (1999), Thurmond et al. (2002), dan Ridho
(2012) yang menjelaskan tentang kompetensi akuntansi lulusan akuntansi,
berbagai fenomena permasalahan yang dapat menjadi dasar diperlukannya
pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan akuntansi forensik, penjelasan
tentang variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kompetensi lulusan
akuntansi, dan berdasarkan perkembangan dunia pendidikan akuntansi pada
universitas di Semarang maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah
“Kompetensi Internasional Akuntansi Forensik Lulusan Akuntansi Pada
Beberapa Universitas di Semarang”.

1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang menjelaskan tentang berbagai
kasus kecurangan (fraud) yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional serta
perubahan perekonomian dunia, menjadikan akuntansi forensik sebagai sorotan
utama dalam menghadapi berbagai kasus fraud yang dapat terus terjadi.
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Hal-hal tersebut pun menjadikan para lulusan akuntansi harus memiliki
kompetensi yang memadai guna menjadi seorang akuntan forensik yang handal
dengan memiliki kompetensi internasional akuntansi forensik seperti yang telah
dijelaskan oleh AICPA. Untuk terciptanya kompetensi internasional akuntansi
forensik tersebut tentu memerlukan pendidikan dan fasilitas di dalam universitas
dengan kualitas yang baik, sehingga dapat mendukung mahasiswa untuk terlibat
aktif dalam proses akademik di luar maupun di dalam perkuliahan guna
mendukung terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan
akuntansi.
Selanjutnya masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut:
1. Apakah faktor student engagement yang terdiri dari academic challenge (AC),
active learning (AL), student - staff interaction (SSI), enriching education
experiences (EEE), dan supportive learning environment (SLE) berpengaruh
terhadap kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi yang
diwakili oleh essentials traits and characteristics (ETC) pada beberapa
universitas di Semarang?
2. Apakah faktor student engagement yang terdiri dari academic challenge (AC),
active learning (AL), student - staff interaction (SSI), enriching education
experiences (EEE), dan supportive learning environment (SLE) berpengaruh
terhadap kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi yang
diwakili oleh core skills (CS) pada beberapa universitas di Semarang?
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3. Apakah faktor student engagement yang terdiri dari academic challenge (AC),
active learning (AL), student - staff interaction (SSI), enriching education
experiences (EEE), dan supportive learning environment (SLE) berpengaruh
terhadap kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi yang
diwakili oleh enhanced skills (ES) pada beberapa universitas di Semarang?

1.3.Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh faktor student engagement yang terdiri dari
academic challenge (AC), active learning (AL), student - staff interaction
(SSI), enriching education experiences (EEE), dan supportive learning
environment (SLE) terhadap kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi yang diwakili oleh essentials traits and characteristics
(ETC) pada beberapa universitas di Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor student engagement yang terdiri dari
academic challenge (AC), Active Learning (AL), student - staff interaction
(SSI), enriching education experiences (EEE), dan supportive learning
environment (SLE) terhadap kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi yang diwakili oleh core skills (CS) pada beberapa
universitas di Semarang.
3. Untuk menganalisis pengaruh faktor student engagement yang terdiri dari
academic challenge (AC), active learning (AL), student - staff interaction
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(SSI), enriching education experiences (EEE), dan supportive learning
environment (SLE) terhadap kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi yang diwakili oleh enhanced skills (ES) pada beberapa
universitas di Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapankan dapat bermanfaat untuk:
1. Aspek teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi
bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan kurikulum akuntansi
forensik yang telah diharmonikan dengan standar kompetensi internasional
akuntan forensik, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap para
lulusan akuntansi untuk memiliki kompetensi internasional dalam akuntansi
forensik.
2. Aspek praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
kepada para praktisi akuntansi dalam bidang pendidikan maupun non
pendidikan, dimana para praktisi dapat lebih mengembangkan ilmu akuntansi
forensik yang berstandar internasional agar dapat menghasilkan seorang
akuntan forensik berkompetensi internasional sebagai dasar ketika melakukan
praktiknya.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk
mengembangkan penelitian selanjutnya, sehingga pengembangan kompetensi
internasional akuntansi forensik di Indonesia dapat lebih cepat dan lebih baik.
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BAB II
TELAAH TEORI

2.1. Involvement Theory
Involvement theory merupakan teori yang menjelaskan tentang keterlibatan
seseorang dalam suatu kondisi. Teori ini pun sering digunakan dalam berbagai
penelitian mengenai keterlibatan siswa dalam proses pendidikan. Involvement
theory merupakan teori yang sering digunakan dalam penelitian di universitasuniversitas barat. Akan tetapi teori ini dapat juga digunakan pada universitas di
Indonesia dikarenakan universitas-universitas barat memiliki karakteristik
kehidupan mahasiswa yang hampir sama dengan mahasiswa di Indonesia, baik
kehidupan di dalam kampus, maupun kehidupan di luar kampus (Yanto, 2012).
Astin (1999) mengungkapkan bahwa teori ini memberikan definisi yang
lebih praktis mengenai keterlibatan mahasiswa, besarnya energi fisik, dan
kekuatan psikologis siswa yang digunakan untuk memperoleh pengalaman
akademis. Dengan kata lain, jika keterlibatan mahasiswa, besarnya energi fisik,
dan kekuatan psikologis mahasiswa digunakan secara optimal, maka mahasiswa
tersebut akan mendapatkan pengalaman akademis yang baik. Perkembangan
akademis mahasiswa berkaitan erat dengan keterlibatan mahasiswa dengan
temannya, dosen, dan program akademisnya (Norwani, 2005). Pendapat tersebut
menunjukkan bahwa perkembangan akademis mahasiswa tidak hanya dipengaruhi
oleh kegiatan akademis yang dijalankan, tetapi juga kegiatan non akademis
menjadi sebuah faktor penentu perkembangan kompetensi mahasiswa. Dalam hal
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ini teman-teman dan dosen merupakan hal penting yang ada dalam lingkungan
mahasiswa, karena teman dan dosen dapat mendukung perkembangan mahasiswa
ketika adanya interakasi yang baik antara satu dengan yang lainnya baik di dalam
kelas maupun di luar kelas.
Program akademis yang dijalankan berperan sebagai penghubung agar
terciptanya sebuah keterlibatan antara mahasiswa dengan teman-temanya dan
dosen dalam kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain ketika program
akademis yang ada disusun dan terlaksanan dengan baik maka akan tercipta
keterlibatan yang baik di dalam kelas antara mahasiswa dengan teman-temannya
dan dosen. Yanto (2012) mengungkapkan hal yang serupa, bahwa kualitas
akademis mahasiswa tergantung pada keterlibatannya dalam hal akademis
maupun non akademis. Dalam teori ini pun dapat dijelaskan bahwa keterlibatan
mahasiswa bisa dipengaruhi oleh kegiatan yang diikuti di universitas. Sebagai
contoh, mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki tingkat keterlibatan yang
besar, karena mereka diharuskan berkomunikasi dengan teman-teman yang
lainnya (Astin, 1999).

2.2. Akuntansi Forensik
Pada dasarnya ilmu forensik adalah aplikasi ilmu untuk penyelidikan
kriminal dalam rangka untuk mencari bukti yang dapat digunakan dalam
penyelesaian kasus-kasus kriminal (Rahman, 1999). Awalnya di Amerika Serikat
akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau
mengungkap motif pembunuhan (Jumansyah et al., 2005).
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Secara luas, akuntansi forensik dapat diartikan sebagai campuran
akuntansi, keuangan, hukum, komputerisasi, etika, dan kriminologi dimana
akuntansi forensik ini fokus pada pencegahan dan deteksi terjadinya penipuan
keuangan dan melakukan penyelidikan yang bertujuan untuk membantu dalam
mempermudah menentukan tersangka (Mehta & Tarun Mathur, 2007). AICPA
mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan prinsip akuntansi, teori, dan
disiplin untuk mengungkap fakta atau hipotesis isu-isu di dalam sengketa hukum
dan merupakan cabang akuntansi yang mencakup setiap pengetahuan tentang
Akuntansi (Davis et al., 2010). Kemudian Tuanakotta (2013) mendefinisikan
akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk
auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di luar pengadilan.
Bologna dan Lindquist (1995) dalam Tias (2012) juga mendefinisikan akuntansi
forensik sebagai aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan
terhadap isu-isu yang tak terpecahkan yang dijalankan di dalam konteks rules of
evidence. Selanjutnya dalam Nunn et al. (2006) mengemukakan bahwa akuntansi
forensik merupakan metode investigasi transaksi keuangan dan situasi bisnis
untuk mendapatkan kebenaran dan mengembangkan sebuah pendapat ahli
mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan.
Berdasarkan pengertian dari berbagai ahli mengenai akuntansi forensik,
maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan berbagai
prinsip, teori dan disiplin akuntansi serta merupakan campuran dari ilmu hukum
dan kriminologi yang digunakan sebagai metode investigasi untuk mencari bukti
mengenai fakta dan isu-isu atas terjadinya sebuah kecurangan (fraud). Berikut
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pada tabel 2.1 merupakan penjelasan mengenai perpaduan antara akuntansi,
hukum dan auditing (Tuanakotta, 2013):
Tabel 2.1 Diagram Akuntansi Forensik
Akuntansi Forensik
Jenis
Penugasan

Fraud Audit
Proaktif

Sumber
Informasi

Risk
Assessment

Temuan Audit,
Tuduhan,
Keluhan, Tip

Output

Identifikasi
Potensi Fraud

Indikasi Awal
Adanya Fraud

A
K
Investigatif
U
N
Temuan Audit T HUKUM
A
Bukti
N
Ada/Tidaknya S
Pelanggaran
I

Sumber : Jumansyah et al. (2005)
Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat dijelaskan bahwa auditor
melakukan kegiatan proaktif untuk mengetahui kelemahan sistem dalam
pengendalian intern, terutama untuk perlindungan aset. Jika ditemukan sebuah
indikasi terjadinya kecurangan, maka proses investigatif akan dilakukan. Jika
proses investigatif tersebut menghasilkan sebuah bukti kecurangan, maka langkah
selanjutnya adalah pengajuan bukti kepengadilan atas tindak kecurangan jika
diperlukan (Jumansyah et al., 2005).
Akuntansi forensik dapat dipraktikkan disektor publik maupun sektor
privat. Berikut pada tabel 2.2 dijelaskan mengenai perbedaan antara akuntansi
forensik sektor publik dan sektor privat (Tuanakotta, 2013):
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Tabel 2.2 Perbedaan Antara Akuntansi Forensik Sektor Publik dan Sektor
Privat
Dimensi

Sektor Publik

Landasan
penugasan
Imbalan

Amanat UU

Hukum

Pidana umum dan khusus,
hukum administrasi negara

Ukuran
Keberhasilan

Memenangkan perkara
pidana dan memulihkan
kerugian
Dapat melibatkan instansi lain
di luar lembaga yang
bersangkutan
Sangat bervariasi karena
kewenangan yang relatif besar

Pembuktian

Teknik Audit
investigatif

Lazimnya tanpa imbalan

Akuntansi

Tekanan pada kerugian negara
dan kerugian keuangan negara
Sumber : Jumansyah et al. (2005)

Sektor Privat
Penugasan tertulis secara
spesifik
Fee dan baiaya (contingency
fee and expenses)
Perdata, arbitrase,
administratif/ aturan intern
perusahaan
Memulihkan kerugian

Bukti intern, dengan bukti
ekstern yang lebih terbatas
Relatif lebih sedikit
dibandingkan di sektor
publik. Kreativitas dalam
pendekatan, sangat
menentukan
Penilaian bisnis

Bhasin (2007) mengemukakan bahwa akuntansi forensik memiliki
beberapa tujuan yaitu:
1. Penilaian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian auditor
2. Pencarian fakta atas penggelapan sejumlah kekayaan
3. Sebagai awal apakah peradilan perkara dan pidana akan dimulai
4. Mencari bukti di dalam proses peradilan pidana
Sedangkan auditor forensik atau akuntan forensik merupakan orang yang
menggunakan ilmu akuntansi forensik dengan pertimbangan bahwa tidak semua
penggunanya adalah orang akuntansi (Sri Astuti, 2013). Ramaswamy (2007)
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dalam Sri Astuti (2013) mengemukakan, bahwa akuntan forensik menggunakan
pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminoloogi
untuk mengungkap fraud, menentukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan
dibawa kepengadilan jika diperlukan.

2.3.Kecurangan (Fraud)
Tindakan kecurangan merupakan hal yang dapat merugikan banyak pihak,
terutama merugikan keuangan dalam sektor publik maupun keuangan sektor
privat dan kecurang (fraud) yang terus terjadi ini telah menjadi sorotan dunia
secara global. Hal ini ditandai dengan usaha berbagai negara dengan mendirikan
berbagai lembaga yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai kasus kecurangan
dalam dunia keuangan. Sebagai contoh, di Indonesia telah didirikan KPK, BPK,
BPKP, serta berbagai LSM yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai kecurangan
yang terus terjadi.
Kecurangan

(fraud)

merupakan

tindakan

dari

seseorang

yang

menginginkan keuntungan lebih dengan cara memberikan laporan palsu kepada
pihak-pihak lain, tindakan penipuan ini dapat berupa tindakan yang tidak jujur,
tipuan, dan kelicikan yang dilakukan dalam menyajikan laporan keuangan yang
belum diaudit (Tommie W. Singleton, 2006). Jaafa & Sumiyati (2008)
mengemukakan bahwa kecurangan dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam
terminologi awam kecurangan lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan
perilaku yang berkaitan dengan tipu muslihat, kecurangan pelaporan keuangan,
korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.
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Menurut ACFE (2012) kecurangan merupakan tindakan penipuan yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat membuat kerugian
bagi pihak lain baik dalam bentuk tunai atau barang atau dengan cara menghindari
sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian menurut AICPA (2012)
kecurangan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu atau lebih
individu yang memiliki kepentingan dalam sebuah instansi atau perusahaan yang
mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan. Sehingga AICPA (2012)
mengemukakan bahwa kecurangan merupakan hal yang berbeda dengan
kesalahan. Hal yang membedakan antara kecurangan dengan kesalahan yaitu
apakah tindakan yang mendasari salah saji tersebut merupakan kesengajaan atau
bukan. Jika salah saji yang merupakan hal yang disengaja maka hal tersebut
merupakan kecurangan (fraud). Sebaliknya, jika bukan kesengajaan maka salah
saji tersebut merupakan kesalahan.
Berdasarkan berbagai teori mengenai kecurangan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kecurangan (fraud) merupakan tindakan penipuan yang
dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan tujuan untuk mencari keuntungan
pribadi yang dapat merugikan pihak lain.

2.4. Kompetensi Internasional Akuntansi Forensik
Kompetensi merupakan gambaran dari karakteristik dan sifat-sifat yamg
melekat dari seorang lulusan akuntansi. IFAC (2010) mendifinisikan bahwa
kompetensi merupakan kemampuan untuk bekerja berdasarkan peran yang sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan yang mengacu pada lingkungan kerja yang
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tersedia. Dengan kata lain kompetensi dapat dinikmati ketika lulusan akuntansi
sudah ada dalam dunia pekerjaan. Dalam definisi tersebut pun dijelaskan bahwa
kompetensi berhubungan dengan standar dan lingkungan kerja (Yanto, 2011).
Yanto (2011) mengemukakan juga bahwa kompetensi ini dapat diartikan sebagai
kemampuan

seseorang

dalam

menghadapi

situasi

dan

keadaan

dalam

pekerjaannya.
Kompetensi dari seorang lulusan akuntansi dipengaruhi banyak hal, salah
satunya adalah proses pembelajaran yang diberikan perguruan tinggi kepada
mahasiswa (Yanto, 2012). Hardern (1995) mengemukakan bahwa institusi
pendidikan memberikan pengaruh yang sangat penting untuk membangun
kemampuan pribadi, komunikasi, kemampuan sosial setiap siswa dan selain itu
untuk memastikan lulusan akuntansi dapat sesuai dengan ekspetasi dari kebutuhan
para klien. Kavanagh & Drennan (2008) menyatakan bahwa lulusan akuntansi
yang akan memasuki dunia profesi akuntansi harus memiliki keterampilan dalam
menganalisa dan memecahkan masalah, memiliki tingkat kesadaran dalam bisnis,
memiliki etika berkomunikasi, kesadaran dan keterampilan professional, memiliki
kemampuan

bekerja

secara

berkelompok,

dan

memiliki

kemampuan

berkomunikasi secara terulis dan pemahaman tentang berbagai macam ilmu
bisnis.
Dalam hal akuntansi forensik, mahasiswa jurusan akuntansi haruslah
diberikan proses pembelajaran yang baik mengenai akuntansi forensik guna
menghasilkan lulusan akuntansi yang memiliki kompetensi internasional
akuntansi forensik. Sehingga mahasiswa serta universitas satu sama lain harus
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dapat mendukung guna terciptanya lulusan akuntansi yang siap untuk menjadi
seorang akuntan forensik yang memiliki kompentensi berstandar internasional.
Maka dapat disimpulkan juga bahwa kompetensi internasional akuntansi forensik
merupakan kemampuan bekerja berdasarkan peran yang sesuai dengan standar
internasional akuntan forensik yang mengacu pada lingkungan kerja yang tersedia
untuk menghadapi situasi dan keadaan dalam mencegah, mendeteksi, dan
menyelesaikan kasus kecurangan.
Kompetensi dapat diukur dengan beberapa instrumen. Bonner dan Lewis
(1990), Libby dan Luft (1993), Tan dan Libby (1994) dalam Mayangsari (2003)
mengukur keahlian dengan memasukkan unsur kemampuan, pengetahuan, dan
pengalaman. Sedangkan kompetensi internasional akuntansi forensik ini dapat
mengacu pada American Institute for Public Accountants (AICPA) yang dalam
penelitian Davis et al. (2010) menyebutkan bahwa ada tiga (3) jenis kompetensi
penting yang harus ada dalam seorang akuntan forensik beserta indikator
penilaiannya, antara lain adalah:
1.

Ciri dan karakteristik penting (essential traits and characteristics):
a. Kemampuan analitikal (analytical),
b. Memiliki rasa ingin tahu yang besar (inquisitive),
c. Berorientasi dalam ketelitian saat menangani sebuah kasus kecurangan
(detail-oriented),
d. Memegang teguh kode etik dari seorang akuntan forensik (ethical),
e. Memiliki rasa tidak mudah percaya dengan klien sebelum bukti dari
sampel yang didapatkan sesuai dengan kenyataan (skepticism),
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f. Memiliki intuisi yang kuat untuk menemukan kecurangan yang terjadi
(intuitive).
2.

kemampuan inti (core skills):
a. Berfikir kritis/strategis (critical/strategic thinker),
b. Mampu mengkomunikasikan tulisan dengan efektif (effective written
communicator),
c. Mampu mengkomunikasikan lisan dengan efektif (effective oral
communicator),
d. Memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan atau investigasi
(investigative ability),
e. Memiliki intusi dalam penyelidikan dan investigasi (investigative
intuitiveness).

3.

Kemampuan yang harus ditingkatkan (enhanced skills)
a. Kemampuan menganalisa serta menafsirkan laporan keuangan dan
informasi lainnya (analyze and interpret financial statements and
information),
b. Kemampuan dalam melakukan wawancara (interview skill),
c. Kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud detection),
d. Kemampuan dalam memberikan kesaksian (testifying) dari bukti yang
didapatkan di muka pengadilan,
e. Pengetahuan umum mengenai peraturan dalam bukti dan prosedur sipil
(general knowledge of rules of evidence and civil procedure).
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2.5. Student Engagement (SE)
Konsep dari student engagement didasarkan pada asumsi konstruktif
bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh bagaimana seorang individu berpartisipasi
dalam pendidikan. Proses belajar dipandang sebagai proposisi bersama, namun ini
juga tergantung pada lembaga dan staf pengajar dalam memberikan kondisi,
peluang dan harapan pada siswa untuk ikut terlibat dalam proses pendidikan
(Trowler & Trowler, 2010).
Natriello (1984) dalam Appleton et al. (2008) mendefinisikan student
engagement sebagai partisipasi siswa dalam kegiatan yang menjadi bagian dari
program sekolah. Kemudian Newmann et al. (1992) dalam Appleton et al. (2008)
mendefinisikan student engagement sebagai investasi psikologis dan usaha yang
dikerahkan siswa terhadap pembelajaran, pemahaman atau penguasaan suatu
pengetahuan, keterampilan atau karya yang menjadi tujuan dari kegiatan
akademis. Selanjutnya Ani (2013) menyebutkan bahwa student engagement
merupakan pencurahan sejumlah engergi fisik dan psikologi oleh siswa untuk
mendapatkan pengalaman akademik baik melalui kegiatan pembelajaran atau
ekstrakulikuler.
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, student engagement dapat
diartikan sebagai partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, dengan kata
lain bahwa student engagement berkaitan tingkat interaksi atau keaktifan
mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya student engagement
didefinisikan sebagai pencurahan sejumlah energi fisik dan psikologi. Hal ini
mengartikan juga bahwa keterlibatan seorang mahasiswa dapat timbul jika ada
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keinginan yang kuat guna mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan akademis.
Lebih lanjut lagi, produktifnya keterlibatan siswa merupakan sarana penting
dimana siswa dapat mengembangkan rasa keterlibatannya dengan rekan-rekannya,
dosen,

dan

lembaga

yang

memberikan

kesempatan

pembelajaran

dan

pengembangan pribadi siswa (Trowler & Trowler, 2010). Sejalan dengan
penelitian dan pengertian yang ada, peran dosen juga sangatlah penting untuk
mendukung keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa student
engagement merupakan partisipasi atau proses pencurahan sejumlah energi fisik
dan psikologis oleh mahasiswa dalam proses akademik baik di dalam maupun di
luar kelas guna memperoleh hasil yang baik dari proses akademik. Dalam
penelitian ini, keterlibatan mahasiswa dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

2.5.1. Academic Challenge (AC)
Secara

keseluruhan, sebagian besar mahasiswa

yang mengawali

pendidikan di perguruan tinggi dengan ekspetasi yang tinggi mampu bekerja keras
untuk berkompetisi dalam tantangan akademik (academic challenge) dan dalam
proses pendidikan yang ada, dengan harapan pekerjaan yang mereka lakukan
mendapatkan apresiasi yang tinggi dari dosen (Yanto et al., 2011b). Tetapi untuk
terlibat dalam academic challenge ini diperlukan proses pendidikan yang
memadai guna meningkatkan hasil belajar serta kompetensi yang dimiliki
mahasiswa. Maka academic challenge juga dapat disebutkan sebagai bagian dari
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proses pendidikan, dan merupakan proses pembentukan input menjadi output dari
hasil pendidikan.
Menurut AUSSE (2010) dalam surveinya mengenai student engagement
mengungkapkan bahwa ruang lingkup dari academic challenge berada pada
sejauh mana harapan dan penilaian terhadap tantangan yang didapat mahasiswa
dalam proses pembelajaran. Tantangan akademik yang ada dalam perguruan
tinggi juga dapat menciptakan budaya etik yang kuat, dimana perguruan tinggi
dapat menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, etika serta moral yang baik
dan siap dalam dunia kerja secara professional (Procario-Foley and Bean, 2002 di
dalam Weber, 2006; dan Arokiasamy et al., 2009). Dengan kata lain, academic
challenge ditujukan juga bagi institusi perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat
dengan peran penting perguruan tinggi guna menciptakan kondisi belajar yang
kondusif guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik dan
juga berbagai penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dimana kedua hal
tersebut dapat dijadikan tolok ukur dari kualitas dari sebuah perguruan tinggi.
Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, para akademisi di perguruan tinggi
tersebut akan turut bekerja keras guna serta selalu menciptakan lingkungan
pembelajaran dan penelitian yang kondusif (Arokiasamy et al., 2009), karena
untuk mendukung hal tersebut perlu kerja sama antara perguruan tinggi dan
mahasiswa.
Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai academic challenge, maka
dapat disimpulkan bahwa academic challenge merupakan bagian dari proses
pendidikan dimana mahasiswa turut berperan aktif untuk mencapai harapan,
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penilaian yang baik, pembentukan karakter, etika dan moral sebagai output dari
proses pendidikan yang dijalankan.
Academic challenge dalam penilaiannya dapat menggunakan beberapa
indikator yang telah telah digunakan dalam survei sebelumnya mengenai
academic challenge. Menurut AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) ada beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur academic challenge, antara lain
adalah:
a. Seberapa besar ekspetasi mahasiswa dalam menempuh perkuliah,
b. Sejauh mana persiapan mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas di
rumah untuk mempersiapkan perkuliahan yang akan datang,
c. Seberapa besar tuntutan yang diberikan dosen untuk memahami,
menguraikan, mengenalisis, dan menyimpulkan tugas yang diberikan.

2.5.2. Active Learning (AL)
Proses

belajar

yang dilakukan mahasiswa tidak hanya sekedar

memperhatikan dan mendengarkan dosen menjelaskan materi didepan kelas, akan
tetapi mahasiswa juga dituntut lebih terlibat aktif dalam setiap perkuliahan (Yanto
et al., 2011b). Keterlibatan mahasiswa tersebut dapat ditunjukkan dengan
berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi yang ada di dalam kelas. Keterlibatan
mahasiswa dalam proses akademik juga akan membuat mahasiswa tersebut lebih
banyak belajar dan berfikir mengenai apa yang telah mereka pelajari (Kuh, 2009).
Dalam proses pembelajaran, mahasiswa memiliki tiga cara dasar
bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Mahasiswa dapat berinteraksi
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dengan cara kompetitif, individualistis, dan kooperatif. Dalam hal ini mahasiswa
dapat berkompetisi dengan mahasiswa lainnya, atau mereka bisa bekerja secara
individualistis untuk mencapai tujuan tanpa memberi perhatian kepada orang lain,
dan mereka dapat bekerja sama dengan saling memberikan perhatian satu sama
lain (Mutmainah, 2008). Keberhasilan belajar dalam kelompok tergantung pada
kemampuan dan aktivitas dari anggota kelompok, baik secara individual maupun
secara kelompok (Rusman, 2011). Akan tetapi Phipps et al. (2001)
mengungkapkan bahwa cooperative learning akan meningkatkan prestasi,
hubungan interpersonal yang lebih positif dan self-esteem yang lebih tinggi
dibanding upaya kompetitif dan individualistis.
AUSSE (2010) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif (cooperative
learning) merupakan bagian dari active learning. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang mendukung
terciptanya pembelajaran yang aktif. Cooperative learning ini merupakan metode
pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari dua sampai enam orang
dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman, 2011). Selanjutnya
Johnson et al. (1994) dalam Phipps et al. (2001) juga mengemukakan bahwa
cooperative learning merupakan penggunaan kelompok kecil dalam proses
pembelajaran sehingga siswa dapat bekerja sama dengan baik satu dengan yang
lainnya.
Dalam metode pembelajaran kooperatif, interaksi antara dosen dengan
mahasiswa harus lah seimbang. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya salah satu
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pihak yang mendominasi dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam proses
pembelajaran ini, dosen maupun mahasiswa akan lebih mudah dalam memberi
dan menerima materi yang disampaikan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa active
learning merupakan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam proses akademik yang
bertujuan agar mahasiswa dapat belajar lebih banyak ketika keterlibatannya tinggi
dan metode pembelajaran kooperatif adalah suatu aktivitas pembelajaran
menggunakan pola berkelompok untuk menjalin kerjasama antar mahasiswa yang
bertujuan untuk mencapai proses dan hasil belajar yang lebih produktif yang
merupakan bagian dari active learning.
Active learning dalam penilaiannya dapat menggunakan beberapa
indikator yang telah telah digunakan dalam survei sebelumnya mengenai active
learning. Menurut AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) ada beberapa indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur active learning, antara lain adalah:
a. Seberapa besar keaktifan mahasiswa mengikuti setiap perkuliahan.
b. Seberapa besar keaktifan mahasiswa dalam bertanya atau berkontribusi
dalam diskusi di kelas.
c. Seberapa besar keaktifan mahasiswa belajar dengan giat baik di dalam atau
di dalam kelas.
d. Seberapa besar keaktifan mahasiswa saat dilakukan diskusi atau
pengerjaan tugas kelompok.
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2.5.3. Student – Staff Interaction (SSI)
Interaksi antara staf pengajar dengan mahasiswa merupakan aktivitas
diskusi maupun dialogis antara mahasiswa dengan sesesama temannya dan antara
mahasiswa dengan dosen yang terjadi di dalam dan di luar kelas. McGriff (2000)
dalam Kumara & Harsono (2005) mengungkapkan bahwa pendidikan adalah
proses komunikasi yang membantu mahasiswa mengembangkan makna atas
informasi yang diperoleh menjadi pengetahuan yang baru. Aktivitas ini
memerlukan perancangan yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara dua
arah secara bermakna. Interaksi antara mahasiswa dan dosen sangat lah penting
guna mencapai tujuan dari proses kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut
sejalan dengan Willms et al. (2009) yang mengemukakan bahwa interaksi yang
baik antara dosen dengan mahasiswa dikatakan sangat penting karena interaksi
tersebut dapat mengembangkan dan mendukung keterlibatan sosial serta
psikologis mahasiswa dalam proses pembelajaran. Interaksi yang terjadi pun dapat
menunjukkan atmosfer akademik yang ada, sehingga ketika atmosfer akademik
bak maka hal tersebut memungkinkan mahasiswa dapat selalu aktif di dalam
proses peekuliahan dan mendorong dosen untuk merancang struktur pembelajaran
guna meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator (Kumara & Harsono, 2005).
Student - staff interaction merupakan, proses terjadinya keterlibatan antara
dosen dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. Interaksi yang
terjadi antara mahasiswa dengan dosen juga dipengaruhi oleh banyak hal. Bahasa,
umur, motivasi, dan jenis kelamin dari mahasiswa dan dosen pun dapat
mempengaruhi interaksi yang terjadi (AUSSE, 2010). Kuh & Hus (1990) dalam
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Kumara & Harsono (2005) menyatakan bahwa dosen tidak hanya semata-mata
merancang perkuliahan penuh dengan interaksi, namun juga didukung dengan
kebijakan fakultas atau universitas untuk menciptakan suasana akademik yang
kondusif, seperti aksesbilitas ke sumber-sumber informasi yang ada maupun
fasilitas yang ada disetiap ruang kuliah.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
student - staff interaction merupakan aktivitas komunikasi yang terjadi dosen dan
mahasiswa baik di dalam maupun di dalam kelas yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang ada dalam mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi.
Student - staff interaction dalam penilaiannya dapat menggunakan
beberapa indikator yang telah telah digunakan dalam survei sebelumnya mengenai
Student - staff interaction. Menurut AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) ada
beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Student - staff
interaction, antara lain adalah:
a. Seberapa sering mahasiswa mendiskusikan masalah mata kuliah, nilai
serta tugas mereka dengan dosen.
b. Seberapa tinggi tingkat komunikasi yang terjalin antara mahasiswa dengan
dosen baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Umpan balik yang diberikan dosen dari kinerja akademis mahasiswa
berupa nilai dan penghargaan lainnya.
d. Mahasiswa sering mendiskusikan ide-ide dari kelas atau bacaan dengan
dosen di luar kelas.
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2.5.4. Enriching Education Experiences (EEE)
Setiap mahasiswa memiliki kemampuan yang unik di dalam dirinya untuk
belajar di universitas. Seorang mahasiswa memiliki kesempatan untuk dapat
menunjukkan bakat dan kemampuannya di dalam berbagai organsisasi yang
sesuai dengan apa disukai oleh mahasisiwa tersebut (Chickering & Gamson, 1987
dalam Yanto et al., 2011b).
AUSSE (2011) menyatakan bahwa enriching education experiences
berkaitan dengan tingkat partisipasi mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya di
dalam universitas. Sejalan dengan hal tersebut NSSE (2009) menyatakan bahwa
enriching education experiences berkaitan dengan kesempatan belajar yang
tersedia baik di dalam maupun di dalam kelas. Berbagai organisasi di universtas
dapat menjadi saran pengembangan kemampuan yang ada di dalam diri
mahasiswa. Keanekaragaman perilaku, ras, agama, etnis, dan budaya dapat
menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi mahasiswa di luar perkuliahan.
Karena di dalam organisasi tersebut mahasiswa akan banyak mendapatkan
pengalaman berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda-beda secara
efektif. Selain itu, di dalam organisasi mahasiswa akan dituntut untuk
menyelesaikan berbagai tugas dengan mandiri dan akan terbiasa dengan tekanan
yang ada. Dalam organisasi juga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman
belajar yang secara langsung dari masyarakat ketika mengadakan sebuah kegiatan
yang dilakukan di luar universitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa EEE
merupakan tingkat partisipasi mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya pada
kesempatan belajar pada berbagai kegiatan organisasi di dalam universitas.
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Enriching education experiences dalam penilaiannya dapat menggunakan
beberapa indikator yang telah telah digunakan dalam survei sebelumnya mengenai
enriching education experiences. Menurut AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) ada
beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur enriching education
experiences, antara lain adalah:
a. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan organisasi dikampus.
b. Keaktifan

mahasiswa

dalam

kegiatan

kemasyarakatan

yang

diselenggarakan oleh organisasi kampus.

2.5.5. Supportive Learning Environment (SLE)
Lingkungan belajar merupakan tempat dimana terjadinya interaksi antara
mahasiswa dengan dosen dan sesama mahasiswa, dimana interaksi yang tercipta
pada lingkungan belajar yang baik dapat membentuk hasil pembelajaran yang
positif (Naaj et al. 2012). Selain itu Hodgson (2008) mengemukakan bahwa di
dalam lingkungan belajar yang baik harus diikuti dengan rasa kebersamaan dan
adannya keterlibatan antar mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Penciptaan lingkungan belajar yang mendukung merupakan peran dari
mahasiswa, dosen dan juga perguruan tinggi. Smart et al. (2006) menyatakan
bahwa lingkungan belajar merupakan tempat dimana mahasiswa melanjutkan
proses pembelajaran, kemampuan, dan minat yang ada untuk mencapai
keberhasilan akademiknya. Menurut (Astin, 1999), lingkungan belajar mengacu
pada lingkungan nyata yang dilalui mahasiswa selama proses pendidikan, dimana
dosen berusaha untuk mengembangkan program guna menghasilkan outcome
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yang baik. Selanjutnya Astin (1999) dalam model I-E-O menyebutkan bahwa
lingkungan merupakan mediator dari proses pembentukan input menjadi outcome.
Dalam hal ini mahasiswa merupakan input yang paling penting dari proses
terbentuknya outcome dari lingkungan belajar (Yanto et al., 2011).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supportive
learning environment merupakan tempat serta kondisi yang mendukung untuk
terjadianya interaksi antara mahasiswa dan seluruh unsur pendidikan dalam proses
pembentukan input menjadi outcome sebagai bentuk pencapaian akademik yang
diraih oleh mahasiswa.
Supportive learning environment dalam penilaiannya dapat menggunakan
beberapa indikator yang telah telah digunakan dalam survei sebelumnya mengenai
supportive learning environment. Menurut AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) ada
beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur supportive learning
environment, antara lain adalah:
a. Mahasiswa menemukan teman yang ramah, mendukung serta membantu
mereka dalam proses pembelajaran.
b. Mahasiswa dapat menjangkau berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh
universitas.
c. Mahasiswa menemukan dosen yang bersedia membantu dan simpatik
dalam proses pembelajaran di dalam perkuliahan.
d. Mahasiswa menemukan staf pengajar yang siap membantu untuk
menghasilkan kompetensi yang berkualitas.

36

e. Mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan universitas
untuk mengembangkan kompetensinya.

2.6. Kerangka Berfikir
2.6.1. Pengaruh

Academic

Challenge

(AC)

Terhadap

Kompetensi

Internasional Akuntansi forensik Lulusan Akuntansi
Tantangan akademik yang ada dalam perguruan tinggi akan memicu
mahasiswa yang ada di dalamnya untuk terus berkompetisi guna mendapatkan
hasil pendidikan yang baik. Tantangan akademik yang ada terbukti dapat
mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh mahasiswa. Karena dalam tantangan
akademik yang ada akan membawa mahasiswa untuk terlibat aktif di dalam proses
pendidikan.
AUSSE (2010) menjelaskan bahwa academic challenge mempengaruhi
output dari pendidikan yang berupa nilai atau kompetensi dari mahasiswa itu
sendiri, hal ini dapat diartikan bahwa tantangan yang ada dalam kegiatan
akademik dapat merangsang mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi
yang dimilikinya. Selanjutnya Yanto (2012) mengemukakan bahwa academic
challenge berhubungan juga dengan motivasi mahasiswa. Dalam involvement
theory dapat dijelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa pada bidang akademik
maupun non akademik dipengaruhi oleh motivasi mahasiswa itu sendiri. Karena
jika seorang mahasiswa memiliki harapan atau tujuan dari proses pembelajaran
maka keterlibatan akademik dan non akademiknya dapat semakin besar, dimana
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harapan dan tujuan yang dimiliki mahasiswa ini akan menjadi tantangan akademik
yang dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri.
Irianto (2007) di dalam (Yanto 2012) menyatakan bahwa internasionalisasi
kompetensi merupakan tantangan yang signifikan bagi perguruan tinggi di
Indonesia. Hal ini sejalan dengan internasionalisasi kompetensi akuntansi forensik
lulusan akuntansi yang merupakan tantangan akademik baru bagi perguruan tinggi
dan mahasiswa karena dalam hal ini perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan
lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia profesi akuntansi
secara professional dan mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kompetensi
internasional akuntansi forensik agar mampu menjadi seorang akuntan forensik
dengan kualitas yang baik.
Tindak kecurangan kecurangan yang terus terjadi menjadi salah satu
alasan perlunya internasionalisasi kompetensi akuntansi forensik yang merupakan
tantangan akademik yang ada bagi mahasiswa dan dosen. Keduanya memiliki
peran yang penting untuk menghasilkan lulusan yang yang berkompetensi
internasional. Karena untuk melawati tantangan akademik yang ada diperlukan
adanya interaksi akademik maupun non akademik yang baik antara mahasiswa
dan dosen guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berstandar
internasional.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa academic challenge memiliki
hubungan positif dengan kompentensi internasional akuntansi forensik lulusan
akuntansi. Hal ini ditunjukkan ketika tantangan akademik yang ada tinggi, maka
akan diikuti dengan peningkatan dari kompetensi internasional akuntansi forensik

38

lulusan akuntansi karena adanya sejumlah usaha dari mahasiswa dan universitas
untuk mencapai atau menyelasaikan tantangan akademik yang ada.

2.6.2. Pengaruh Active Learning (AL) Terhadap Kompetensi Internasional
Akuntansi Forensik Lulusan Akuntansi
Belajar tidak hanya membaca buku dan mempelajari referensi perkuliahan,
akan tetapi belajar juga memerlukan usaha yang lebih dari kedua hal tersebut
dengan cara terlibat aktif dalam setiap perkuliahan atau dalam kegitan diskusi
yang dilakukan saat proses perkuliahan (Yanto et al., 2011b). Hal ini sejalan
dengan pernyataan AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) bahwa keaktifan belajar
(active learning) mahasiswa ini dapat dilihat dari frekuensi serta kontribusi
mahasiswa dalam proses diskusi di kelas, dan tingkat kerja sama dengan
mahasiswa lainnya baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya involvement
theory dapat menjelaskan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan dalam
perkuliahan berperan sebagai dukung keterlibatan mahasiswa dalam proses
perkuliahan untuk membentuk kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi.
Keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan tidak lepas dari
keefektifan metode pembelajaran yang diterapkan, dimana keefektifan metode
pembelajaran ini dapat dilihat dari pencapaian yang mahasiswa raih. Pencapian
tersebut berupa kompetensi yang berkualitas yang dimiliki oleh mahasiswa.
Metode pembelajaran tersebut dapat berupa metode pembelajaran kompetitif,
individualistis dan kooperatif.
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Untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang bekualitas, metode
pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang paling baik
dibandingkan metode pembelajaran kompetitif dan individualistis. Pernyataan
tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Santyasa (2004)
dalam Parnata & Suandi (2010) menunjukkan bahwa metode pembelajaran
kooperatif lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.
Dalam penelitian Sugiharto et al. (2010) mengemukakan hasil yang mendukung
terhadap pernyataan di atas, dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
kompetensi mahasiswa dapat ditingkatkan dengan metode pembelajaran
kooperatif.
Jika didasarkan pada pengertian pembelajaran kooperatif menurut Johnson
dan Holubec (1994) dalam Phipps et al. (2001) yang mengemukakan bahwa
cooperative learning merupakan penggunaan kelompok kecil dalam proses
pembelajaran sehingga siswa dapat bekerja sama dengan baik satu dengan yang
lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dapat dilihat bahwa
pembelajaran kooperatif ini dapat memudahkan mahasiswa untuk terlibat aktif
dalam perkuliahan guna terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yanto (2012) dan juga
Konstantopoulos (2007) mengatakan bahwa siswa dapat belajar dengan lebih baik
dalam ukuran kelas yang kecil atau dengan kelompok yang kecil.
Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
active learning memiliki pengaruh positif terhadap kompentensi internasional
akuntansi forensik lulusan akuntansi, karena ketika metode pembelajaran yang
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efektif dapat terlaksana dengan baik maka kemungkinan mahasiswa untuk turut
aktif dalam proses pembelajar akan besar, sehingga hal tersebut dapat
meningkatkan serta memperluas kompetensi akuntansi forensik yang dimiliki oleh
mahasiswa.

2.6.3. Pengaruh Student-Staff Interaction (SSI) Terhadap Kompetensi
Internasional Akuntansi forensik Lulusan Akuntansi
Interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen, baik di dalam
maupun di luar kelas merupakan hal yang sangat penting bagi hasil proses
perkuliahan yang berkualitias. Ketika interaksi antara mahasiswa dengan dosen
terjalin dengan baik, maka hal tersebut dapat mendukung terciptanya kompetensi
mahasiswa sesuai dengan harapan.
AUSSE (2010) mengemukakan bahwa student-staff interaction (SSI)
merupakan faktor penting dalam pembentukan outcome yang didapatkan oleh
mahasiswa. Pernyataan

tersebut

diperkuat

oleh

Yanto

et

al.

(2011b)

mengemukakan bahwa student-staff interaction (SSI) memiliki pengaruh terhadap
pembentukan kompetensi mahasiswa akuntansi. Selanjutnya UVIC (2007)
menyimpulkan, bahwa student-staff interaction (SSI) dapat menjadi penghubung
yang baik dengan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Chickering & Gamson
(1987) dalam Yanto et al. (2011b) mengemukakan bahwa student-staff interaction
(SSI) merupakan hal yang sangat penting guna membantu mahasiswa dalam
megembangkan motivasi dan keterlibatannya di perguruan tinggi. Selain itu
Chickering & Gamson (1987) dalam Yanto et al. (2011b) mengemukakan bahwa
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staf pengajar atau dosen memiliki peran penting dari proses peningkatan
komitmen intelektual dengan mendorong mahasiswa untuk memikirkan nilai serta
masa depannya. Kemudian Bjorklund dan Parente (2002) dalam Kumara &
Harsono (2005) mengemukakan hasil penelitian mereka, bahwa interaksi kelas
secara signifikan akan meningkatkan keterampilan profesional dengan umpan
balik yang disampaikan oleh dosen secara konstruktif dan juga interaksi di dalam
kelas menumbuhkan kesadaran baik bagi para dosen maupun mahasiswa
mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki. Di samping itu, intersaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan
dosen dapat meningkatkan pemahaman materi kuliah, keterampilan dalam bekerja
kelompok, keterampilan dalam berkomunikasi secara tulisan, lisan, maupun grafis
(Kumara & Harsono, 2005). Dengan demikian interaksi dalam yang terjadi pun
akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam presentasi dan pemecahan
berbagai masalah. Selanjutnya Springer (1997) mengungkapkan bahwa interaksi
antara mahasiswa dengan staf pengajar berdampak pada peningkatan prestasi
akademik yang signifikan dan persisten, dan menghasilkan mahasiswa yang
mendapat penghargaan dan memiliki karakteristik yang tidak canggung dalam
dunia kerja, percaya diri, dan mempengaruhi iklim akademik serta outcomes
proses pembelajaran mahasiswa. Dengan kata lain interaksi yang terjadi dalam
kelas dapat mengahasilkan lulusan dengan kompetensi yang berkualitas dan siap
dalam menghadapi dunia pekerjaan.
involvement theory menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam
proses perkuliahan dipengaruhi oleh berbagai faktor selain dari mahasiswa itu
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sendiri, dimana mahasiswa dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di
luar perkuliahan dipengaruhi juga oleh interkasi yang terjalin antara mahasiswa
tersebut dengan dosen sehingga mempermudah mahasiswa dalam pembentukan
kompentensi internasional akuntansi forensiknya.
Berbagai penjelasan di atas pun menunjukkan interaksi yang terjalin antara
mahasiswa dengan staf pengajar atau dosen dapat mempengaruhi kompetensi
internasional akutansi forensik lulusan akuntansi. Hal ini tercermin dari akutansi
forensik yang merupakan ilmu akuntansi yang belum banyak dipahami oleh
mahasiswa. Hal ini pun yang menjadi penyebab harus adanya interaksi yang baik
antara mahasiswa dengan dosen untuk membentuk internasionalisasi kompetensi
internasional akutansi forensik lulusan akuntansi. Karena tanpa adanya interaksi
yang baik tersebut, mahasiswa tidak akan memiliki kompetensi akuntansi forensik
yang memadai, dikarenakan ilmu akuntansi forensik belum banyak dipelajari
diperguruan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa student-staff
intraction dapat berpengaruh positif dengan kompetensi internasional akuntansi
forensik lulusan akuntansi.

2.6.4. Pengaruh

Enriching

Education

Experiences

(EEE)

Terhadap

Kompetensi Internasional Akuntansi forensik Lulusan Akuntansi
Ekstrakulikuler yang ada di dalam universitas merupakan wadah bagi para
mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di luar perkuliahan.
Mahasiswa yang turut terlibat aktif di dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler
akan terbiasa dengan berbagai tekanan, tugas mandiri, dan berkomunikasi dengan
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banyak orang yang berbeda, sehingga hal ini dapat membentuk soft skills
mahasiswa dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa
yang hanya aktif di dalam perkuliahan di dalam kelas.
Keterlibatan mahasiswa di luar perkuliahan ini pun diharapkan dapat
menjadi dasar mahasiswa untuk mengembangkan soft skills-nya dalam
pembentukan kompetensi di dalam perkuliahan. Secara lebih spesifik, soft skills
ini diharapakan mampu juga untuk diterapkan serta dikembangkan oleh
mahasiswa dalam pembentukan kompetensi internasional akuntansi forensik.
Sejalan

dengan

involvement

theory

yang mengemukakan

bahwa

keterlibatan mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor selain mahasiswa itu
sendiri, Dalam hal ini soft skill yang terbentuk dari kegiatan ekstrakulikuler
merupakan faktor lain yang dapat menjadi penyebab terlibat aktifnya mahasiswa
dalam proses perkuliahan. Sehingga enriching education experiences diharapkan
memiliki

kontribusi

untuk

pembentukan

kompetensi

mahasiswa

dalam

perkuliahan.
Maka dapat disimpulkan bahawa enriching education experiences
memiliki hubungan yang positif dengan kompetensi internasional akuntanasi
forensik lulusan akuntansi yang dapat ditunjukkan ketika keaktifan mahasiswa di
luar perkuliahan tinggi maka akan diikuti dengan peningkatan dari kompetensi
akuntansi forensik yang dimilikinya.
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2.6.5. Pengaruh

Supportive

Learning

Environment

(SLE)

Terhadap

Internasionalisasi Kompetensi Akuntansi Forensik Lulusan Akuntansi
Lingkungan belajar merupakan hal yang memberikan pengaruh terhadap
proses pembelajaran. Pembentukan kompetensi di universitas pun harus didukung
oleh lingkungan yang memadai (Yanto et al., 2011). Dalam hal pendidikan,
lingkungan berperan sebagai acuan dari pengalaman nyata yang dirasakan para
mahasiswa
Astin (1999) mengemukakan bahwa dalam model I-E-O, lingkungan
merupakan mediator terjadinya pembentukan input menjadi outcome. Dengan kata
lain lingkungan akan mempengaruhi terbentuknya outcome dari proses pendidikan
yang berupa kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian AUSSE (2010)
menyebutkan, lingkungan belajar yang mendukung berpengaruh terhadap nilai
rata-rata mahasiswa, dengan kata lain nalai rata-rata ini dapat menunjukkan
tingkat kompetensi yang dimiliki mahasiswa. Selanjutnya Ridho (2012)
menyatakan bahwa lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap kompetensi
yang dimiliki siswa. Yanto et al. (2011b) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
SLE memiliki pengaruh positif secara sempurna pada seluruh faktor pembentuk
kompetensi lulusan akuntansi.
Berdasarkan involvement theory juga dapat dijelaskan bahwa fasilitas dan
lingkungan belajar yang tersedia mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam
bidang akademis untuk pembentukan kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi. Ketika lingkungan belajar mahasiswa tersebut memadai dan
mendukung untuk terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik,
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maka mahasiswa tersebut dapat ikut terlibat dengan proses pembentukan
kompetensi yang ada. Hal ini juga dapat disebabkan karena masih kurangnya
pengetahuan tentang akuntansi forensik, sehingga diperlukan lingkungan belajar
yang mendukung pembentukan kompetensi akuntansi forensik ini.
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
mendukungnya lingkungan belajar memiliki hubungan yang positif dengan
internasionalisasi akuntansi forensik yang ditunjukkan ketika lingkungan belajar
mahasiswa memadai maka mahasiswa bisa mendapatkan berbagai pengetahuan
mengenai akuntansi forensik yang dapat meningkatkan kompetensi akuntansi
forensik yang dimilikinya.
Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.
berikut:
AC
AL

ETC

SSI

CS

EEE

ES

SLE

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Teoritis
AC : Academic Challenge, AL : Active Learning, SSI : Student-Staff Interaction, EEE : Enriching Education
Experiences, SLE : Supportive Learning Environment, ETC: Essentials Traits And Characteristics, CS : Core
Skills, ES : Enhanced Skills
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2.7. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian
yang didasarkan pada teori yang relevan. Diawali dari hasil riset, rumusan
masalah, serta tinjauan teoritis mengenai faktor Student Engagement yang terdiri
dari academic challenge (AC), active learning (AL), student - staff interaction
(SSI), enriching education experiences (EEE), dan supportive learning
environment (SLE) dan faktor kompetensi internasional akuntansi forensik yang
terdiri dari essentials traits and characteristics (ETC), core skills (CS), dan
enhanced skills (ES). Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
H1 : Academic

challenge

berpengaruh

terhadap

essentials

traits

and

characteristics.
H2 : Active learning berpengaruh terhadap essentials traits and characteristics.
H3 : Student - staff interaction berpengaruh terhadap essentials traits and
characteristics.
H4 : Enriching education experiences berpengaruh terhadap essentials traits
and characteristics.
H5 : Supportive learning environment berpengaruh terhadap essentials traits
and characteristics.
H6 : Academic challenge berpengaruh terhadap core skills.
H7 : Active learning berpengaruh terhadap core skills.
H8 : Student – staff interaction berpengaruh terhadap core skills.
H9 : Enriching education experiences berpengaruh terhadap core skills
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H10 : Supportive learning environment berpengaruh terhadap core skills.
H11 : Academic challenge berpengaruh terhadap internasionalisasi enhanced
skills.
H12 : Active learning berpengaruh terhadap enhanced skills.
H13 : Student - staff interaction berpengaruh terhadap enhanced skills.
H14 : Enriching education experiences berpengaruh enhanced skills.
H15 : Supportive learning environment berpengaruh terhadap enhanced skills.
H16 : Academic challenge, active learning, student - staff interaction, enriching
education experiences, dan supportive learning environment secara
simultan essentials traits and characteristics.
H17 : Academic challenge, active learning, student - staff interaction, enriching
education experiences, dan supportive learning environment secara
simultan berpengaruh terhadap core skills.
H18 : Academic challenge, active learning, student - staff interaction, enriching
education experiences, dan supportive learning environment secara
simultan berpengaruh terhadap enhanced skills.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang bersumber dari
kuesioner yang telah disebar dan isi oleh mahasiswa yang dipilih secara random.
Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif
dalam metodologi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis
mengenai faktor student engagement yang terdiri dari academic challenge (AC),
active learning (AL), student - staff interaction (SSI), enriching education
experiences (EEE), dan supportive learning environmental (SLE) terhadap
kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi yang terdiri dari
essentials traits and characteristics (ETC), core skills (CS), dan enhanced skills
(ES).

3.2.Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
3.2.1.

Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa lulusan

akuntansi yang diproksikan dengan mahasiswa tingkat akhir yang siap untuk lulus
dari Jurusan Akuntansi S1 angkatan 2011 pada univesitas di Semarang karena
merupakan mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama tujuh semester
dengan mayoritas mahasiswa telah menempuh seluruh mata kuliah akuntansi.
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi S1
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angkatan 2011 yang terpilih dari universitas berakreditasi A, B, dan C pada
beberapa universitas di Semarang.

3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel
Peneliti melakukan penyaringan data dengan menggunakan teknik
multistage sampling melalui dua tahap penyaringan sampel, dimana tidak semua
populasi dari sampel diambil. Tahap yang pertama adalah memilih universitas
secara random berdasarkan akreditasi karena akreditasi jurusan menggambarkan
kualitas pendidikan yang diberikan jurusan kepada para mahasiswanya. Tahap
yang kedua adalah memilih mahasiswa angkatan 2011 dari universitas yang
terpilih secara random karena mahasiswa angkatan 2011 merupakan mahasiswa
tingkat akhir yang mayoritas sudah menempuh seluruh mata kuliah akuntansi.
Hasil penyaringan sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1 Penyaringan Sampel Penelitian

No.

Universitas

Status

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Universitas Diponegoro
Universitas Katolik Soegijapranata
Universitas Sultan Agung
Universitas Negeri Semarang
Universitas Dian Nuswantoro

Negeri
Swasta
Swasta
Negeri
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta

Universitas Semarang
Universitas STIKUBANK

Universitas 17 Agustus 1945
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Universitas Muhammadiyah Semarang
Universitas AKI Semarang

Universitas Pandanaran

Jumlah
Sumber: BAN-PT (2014) dan DIKTI (2011)

Akreditasi
Jumlah
Jumlah
Jurusan
Mahasiswa
Sampel
Akuntansi S1 Angkatan 2011 Mahasiswa
37
A
271
A
214
A
461
56
B
189
B
241
B
499
B
208
90
B
147
B
51
C
10
C
42
38
C
96
2429
221
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3.3.Variabel Penelitian
3.3.1. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kompetensi internasional
akuntansi forensik lulusan akuntansi. Kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi adalah kompetensi akuntansi forensik berstandar internasional
yang dimiliki oleh lulusan akuntansi yang sesuai dengan standar kompetensi dari
seorang akuntan forensik yang telah ditetapkan oleh AICPA. Kompetensi akuntan
forensik yang ditetapkan AICPA dalam Davis et al. (2010) akan menjadi indikator
dari kompetensi akuntansi forensik lulusan akuntansi. Adapun kompetensi
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ciri dan karakteristik penting (essential traits and characteristics) yang harus
dimiliki oleh seorang akuntan forensik.
a. Kemampuan analitikal (analytical).
b. Memiliki rasa ingin tahu yang besar (inquisitive).
c. Berorientasi dalam ketelitian saat menangani sebuah kasus kecurangan
(detail-oriented).
d. Memegang teguh kode etik dari seorang akuntan forensik (ethical).
e. Memiliki rasa tidak mudah percaya dengan klien sebelum bukti dari
sampel yang didapatkan sesuai dengan kenyataan (skepticism).
f. Memiliki intuisi yang kuat untuk menemukan kecurangan yang terjadi
(intuitive).
2. Kemampuan inti (core skills) terpenting yang harus dimiliki oleh seorang
akuntan forensik:
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a. Berfikir kritis/strategis (critical/strategic thinker).
b. Mampu mengkomunikasikan tulisan dengan efektif (effective written
communicator).
c. Mampu mengkomunikasikan lisan dengan efektif (effective oral
communicator).
d. Memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan atau investigasi
(investigative ability).
e. Memiliki intusi dalam penyelidikan dan investigasi (investigative
intuitiveness).
3. Kemampuan yang harus ditingkatkan (enhanced skills) oleh seorang akuntan
forensik:
a. Kemampuan menganalisa serta menafsirkan laporan keuangan dan
informasi lainnya (analyze and interpret financial statements and
information).
b. Kemampuan dalam melakukan wawancara (interview skill).
c. Kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud detection).
d. Kemampuan dalam memberikan kesaksian (testifying) dari bukti yang
didapatkan di muka pengadilan.
e. Pengetahuan umum mengenai peraturan dalam bukti dan prosedur sipil
(general knowledge of rules of evidence and civil procedure).

3.3.2. Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Academic Challenge (AC)
Menurut AUSSE (2011) academic challenge (AC) dapat didefinisikan
sebagai sejauh mana harapan dan penilaian yang dapat menjadi pendorong bagi
mahasiswa untuk belajar. Dalam penelitian ini, academic challenge akan diukur
mengunakan indikator student engagement yang diadopsi dari AUSSE (2010) dan
AUSSE (2011) yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini.
Indikator dari pertanyaan tersebut disajikan sebagai berikut:
a. Seberapa besar ekspetasi mahasiswa dalam menempuh perkuliahan.
b. Sejauh mana persiapan mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas di
rumah untuk mempersiapkan perkuliahan yang akan datang.
c. Seberapa besar tuntutan yang diberikan dosen untuk memahami,
menguraikan, mengenalisis, dan menyimpulkan tugas yang diberikan.

2. Active Learning (AL)
Active learning merupakan tingkat keaktifan mahasiswa dalam proses dan
metode pembelajaran yang ada. Dalam penelitian ini, active learning akan diukur
mengunakan indikator student engagement yang diadopsi dari AUSSE (2010) dan
AUSSE (2011) yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini.
Indikator dari pertanyaan tersebut disajikan sebagai berikut:
a. Seberapa besar keaktifan mahasiswa mengikuti setiap perkuliahan.
b. Seberapa besar keaktifan mahasiswa dalam bertanya atau berkontribusi
dalam diskusi di kelas.
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c. Seberapa besar keaktifan mahasiswa belajar dengan giat baik di dalam atau
di luar kelas.
d. Seberapa besar keaktifan mahasiswa saat dilakukan diskusi atau
pengerjaan tugas kelompok.

3. Student - Staff Interaction (SSI)
Menurut AUSSE (2011), student - staff interaction dapat diukur
berdasarkan tingkat dari interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa.
Dalam penelitian ini, student - staff interaction akan diukur mengunakan indikator
student engagement yang diadopsi dari AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) yang
disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Indikator dari pertanyaan
tersebut disajikan sebagai berikut:
a. Seberapa sering mahasiswa mendiskusikan masalah mata kuliah, nilai
serta tugas mereka dengan dosen.
b. Seberapa tinggi tingkat komunikasi yang terjalin antara mahasiswa dengan
dosen baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Umpan balik yang diberikan dosen dari kinerja akademis mahasiswa
berupa nilai dan penghargaan lainnya.
d. Mahasiswa sering mendiskusikan ide-ide dari kelas atau bacaan dengan
dosen di luar kelas.
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4. Enriching Educational Experiences (EEE)
Pengalaman pendidikan yang didapatkan mahasiswa di luar perkuliahan
merupakan hal yang dapat mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan proses
pembelajaran di dalam kelas. Dalam penelitian ini enriching educational
experiences akan diukur menggunakan indikator student engagement yang
diadopsi dari AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada dalam penelitian. Berikut indikator dari alat ukur variabel
enriching educational experiences:
a. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan organisasi dikampus.
b. Keaktifan

mahasiswa

dalam

kegiatan

kemasyarakatan

yang

diselenggarakan oleh organisasi kampus.

5. Supportive Learning Environmental (SLE)
Lingkungan belajar memiliki arti penting bagi tecapainya kesuksesan
pembelajaran bagi mahasiswa. Hal tersebut tercermin dari berbagai penelitian
yang telah menunjukkan bahwa lingkungan belajar merupakan prediktor dari
kompetensi yang dimiliki mahasiswa. Dalam penelitian ini supportive learning
environment akan diukur menggunakan indikator student engagement yang
diadopsi dari AUSSE (2010) dan AUSSE (2011) yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada dalam penelitian, adapun alat ukur tersebut sebagai berikut:
a. Mahasiswa menemukan teman yang ramah, mendukung serta membantu
mereka dalam proses pembelajaran.
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b. Mahasiswa dapat menjangkau berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh
universitas.
c. Mahasiswa menemukan dosen yang bersedia membantu dan simpatik
dalam proses pembelajaran di dalam perkuliahan.
d. Mahasiswa menemukan staf pengajar yang siap membantu untuk
menghasilkan kompetensi yang berkualitas.
e. Mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan universitas
untuk mengembangkan kompetensinya.

3.4.

Metode Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2008). Metode dokumentasi pada penelitian ini
bersumber dari data-data yang terkait dengan kompetensi internasional akuntansi
forensik lulusan akuntansi.

2. Metode Kuesioner
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya
atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2008). Angket yang digunakan dalam
penelitian ini adalah angket tertutup, dimana responden tidak diberi kesempatan
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memberi jawaban dengan kata-kata sendiri. Responden hanya dapat menjawab
pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan.
Dalam penyusunan angket ini, digunakan skala likert yang bertujuan untuk
mengetahui tingkat dari faktor student engagement yang terdiri dari academic
challenge (AC), active learning (AL), student - staff interaction (SSI), enriching
education experiences (EEE), dan supportive learning environmental (SLE) guna
terlaksananya internasionalisasi kompetensi akuntansi forensik lulusan akuntansi
pada beberapa universitas di Semarang yang terdiri essentials traits and
characteristics (ETC), core skills (CS), dan enhanced skills (ES). Adapun
alternatif jawaban yang disediakan meliputi 5 kategori sebagai berikut:
a. Skor 5 = Bagus sekali/sangat setuju/selalu
b. Skor 4 = Bagus/setuju/sering
c. Skor 3 = Cukup/netral/kadang-kadang
d. Skor 2 = Kurang/tidak setuju/jarang
e. Skor 1 = Kurang sekali/sangat tidak setuju/tidak pernah

3.5. Metode Analisis Data
Metode analisis data merupakan metode yang digunakan peneliti dalam
menganalisa data, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data
dalam penelitian ini adalah melalui:
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3.5.1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas
1. Uji Validitas
Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau
validnya tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur
oleh kuesioner tersebut. Nilai dari Corrected item total correlation dapat
dikatakan valid jika skor pertanyaan > 0,3. Sebaliknya, jika skor pertanyaan < 0,3
maka intrumen yang digunakan dinyatan tidak valid (de Vaus, 2002 dalam Yanto
et al., 2011b).

2.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan setelah kuesioner sudah

dianggap valid. Menurut Ghozali (2013) kuesioner dikatakan handal (reliable)
jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut (de Vaus, 2002 dalam
Yanto et al., 2011b):
-

Alpha > 0,7 Konstruk (variabel) memiliki reabilitas.

-

Alpha < 0,7 Konstruk (variabel) tidak memiliki reabilitas.

3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara
menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya
tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi.
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Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai
kompetensi internasional akuntansi forensik responden dan deskripsi mengenai
variabel-variabel penelitian (academic challenge, active learning, student - staff
interaction,

enriching

education

experiences,

dan

supportive

learning

environmental guna terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi pada beberapa universitas di Semarang yang terdiri dari
essentials traits and characteristics, core skills, dan enhanced skills).

3.5.3. Analisis Korelasi Pearson
Menurut Jonathan (2006:37), menjelaskan bahwa analisis koefisien
korelasi pearson digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara satu
variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi korelasi pearson digunakan
untuk mengukur seberapa kuatnya pengaruh faktor student engagement terhadap
faktor kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi dengan
formulasi sebagai berikut:

r

n XY   X  Y 

n X   X  nY  Y  
2

2

Sumber: Supangat (2006)

dimana
r

= Nilai Koefisien Korelasi

n

= Banyaknya data

 x = Variabel independen (x)

2

2
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 y = Variabel dependen (y)
 xy = Jumlah hasil perkalian variabel x dan variabel y
Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau negatif (-). Jika
korelasi menghasilkan angka positif (+), hubungan kedua variabel bersifat searah.
Jika korelasi menghasilkan angka yang negatif (-), hubungan kedua variabel
bersifat tidak searah. Angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, besar
kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua
variabel.
Tabel 3.2
Interprestasi Koefisien Korelasi Pearson
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,25
Sangat Lemah
0,26 – 0,50
Cukup
0,51 – 0,75
Kuat
0,76– 1,00
Sangat Kuat
Sumber : Jonathan Sarwono (2006:48)

3.5.4.

Analisis Korelasi Kanonikal
Analisis korelasi kanonikal merupakan teknik statistika peubah ganda

yang menyelidiki hubungan antara dua gugus peubah Dillon & Goldstein (1984)
dalam Novriyadi (2005). Menurut Siregar (2003) analisis korelasi kanonikal
adalah model statistika multivariate yang memungkinkan identifikasi dan
hubungan antara dua himpunan variabel. Selanajutnya Santoso (2002)
mengatakan bahwa analisis korelasi kanonikal adalah model multivariate yang
mempelajari hubungan antara set variabel dependen dengan set variabel
independen. Siregar (2003) mengatakan bahwa titik perhatian pada analisis ini
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adalah korelasi (hubungan) maka kedua variabel tidak perlu dibedakan menjadi
variabel independen dan variabel dependen.
Secara sederhana analisis korelasi kanonikal dapat diartikan sebagai alat
analisis yang menguji korelasi antara variabel independen yang jumlahnya lebih
dari satu dan variabel dependen yang jumlahnya lebih dari satu secara bersamasama. Menurut Safitri & Indrasari (2009) variabel kanonik dinyatakan berkorelasi
jika memiliki koefisien korelasi kanonik > 0.5.

3.5.5. Analisis Regresi
1.

Uji Asumsi Klasik
Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi,
tidak bias dan konsisten. Berikut merupakan uji asumsi klasik yang ditempuh
dalam penelitian ini:
a. Uji Normalitas

Ghozali (2013) mengemukakan bahwa uji ini dimaksudkan untuk
menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau
tidak. Uji normalitas juga digunakan untuk melihat apakah model regresi yang
digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki
distribusi normal atau mendekati normal.
Uji

normalitas pada penelitian ini menggunakan

one-sample

kolmogorov-smirnov terhadap masing-masing variabel, dan juga dapat dilihat
dari penyebaran data (titik) pada normal P Plot of Regression Standardlized
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Residual variabel independen, dimana jika data menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi
asumsi normalitas sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan
atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menghindari bias dalam proses
pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial variabel
independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2013) uji
multikoliniearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi antara variabel independen. Deteksi multikolinieritas pada
suatu model dapat diketahui jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak
lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut
dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Deteksi
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik scatterplot
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antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi,
dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di
studentized. Dasar pengambilan keputusan adalah:
1. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti
gelombang,

melebar,

kemudian

menyempit,

maka

terjadi

heteroskedastisitas.
2. Jika titk-titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.

Persamaan Regresi
Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier

berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji AC, AL, SSI, EEE, dan SLE
terhadap ETC, CS, dan ES. Model regresi linier berganda tersebut adalah:

Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
Y2 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
Y3 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Keterangan :
Y1

= Essentials Traits And Characteristics (ETC)

Y2

= Core Skills (CS)

Y3

= Enhanced Skills (ES)

a

= Konstanta

b1 - b5 = Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, X4, dan X5
X1

= Academic Challenge (AC)
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X2

= Active Learning (AL)

X3

= Student - Staff Interaction (SSI)

X4

= Enriching Education Experiences (EEE)

X5

= Supportive Learning Environmental (SLE)

e

= Faktor lain ( Faktor Pengganggu)

3.

Uji Statistik t
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing–masing variabel

independen terhadap variabel dependen Ghozali (2013). Uji ini dapat dilihat jika
thitung < ttabel, maka Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara AC, AL, SSI,
EEE, dan SLE terhadap ETC, CS, dan ES. Sebaliknya apabila thitung > ttabel, maka
Ha diterima artinya ada pengaruh antara AC, CL, SSI, EEE, dan SLE terhadap
ETC, CS, dan SLE

4.

Uji Statistik F
Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama–sama mempengaruhi variabel dependen Ghozali (2013). Uji ini dapat
dilihat jika Fhitung < Ftabel, maka Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara AC,
AL, SSI, EEE, dan SLE terhadap ETC, CS, dan ES. Sebaliknya apabila Fhitung >
Ftabel, maka Ha diterima artinya ada pengaruh antara AC, CL, SSI, EEE, dan EL
terhadap ETC, CS, dan ES.
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5.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted

)

Menurut Ghozali (2013) nilai adjusted

mengukur kebaikan (Goodness

of fit) pada seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai adjusted

merupakan suatu ukuran ikhtisar yang menunjukkan

seberapa baik garis regresi sampel cocok dengan data populasinya. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted

yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil analisis Pearson Correlation menunjukkan bahwa hampir seluruh faktor
dari student engagement yang terdiri dari AC, AL, SSI, EEE, dan SLE mampu
untuk mendukung terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi pada beberapa universitas di Semarang. Akan tetapi EEE
belum mampu mendukung ES dalam pembentukan kompetensi internasional
akuntansi forensik lulusan akuntansi pada universitas di Semarang.
2. Hasil analisis korelasi kanonik menunjukkan Dependent factors ETC, CS, dan
ES berkorelasi dengan Canonical variables yang berarti dalam proses
terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi
pada universitas di Semarang berhubungan dengan seluruh faktor dari student
engagement yaitu AC, AL, SSI, EEE, dan SLE. Selanjutnya Covariate AC,
AL, SSI, dan SLE berkorelasi dengan Canonical variables, sedangkan
Covariate EEE tidak berkorelasi dengan Canonical variables yang artinya
hanya AC, AL, SSI, dan SLE yang memiliki hubungan dalam pembentukan
kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi di Semarang.
3. AC dan SSI secara parsial berpengaruh positif terhadap masing-masing ETC,
CS, dan ES yang artinya ketika AC dan SSI meningkat maka akan diikut
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pengingkatan dari kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan
akuntansi. Kemudian AL secara parsial hanya berpengaruh positif terhadap
ETC yang artinya ketika AL meningkat hal tersebut akan ikuti dengan
peningkatan ETC. Selanjutnya EEE secara parsial berpengaruh negatif
terhadap ES yang artinya ketika EEE meningkat maka akan diikuti dengan
penurunan dari ES atau akan diikuti penurunan dari kompetensi internasional
akuntansi forensik lulusan akuntansi. Akan tetapi SLE sama sekali tidak
mempengaruhi pembentukan kompetensi internasional akuntansi forensik
lulusan akuntansi pada universitas di Semarang
4. Student engagement yang terdiri dari AC, AL, SSI, EEE, dan SLE secara
simultan berpengaruh terhadap masing-masing ETC, CS, dan ES. Hasil ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh faktor student engagement
yang

tercipta

mampu

untuk

mendukung

terbentuknya

kompetensi

internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi pada universitas di
Semarang secara sempurna.
5. Dari seluruh analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa belum seluruh dari
faktor student engagement berkorelasi dan mempengaruhi pembentukan
kompetensi internasional akuntansi forensik. Dimana hanya AC dan SSI yang
mampu secara konsisten berhubungan dan mempengaruhi seluruh faktor dari
kompetensi internasional lulusan akuntansi lulusan auntansi pada beberapa
universitas di Semarang.
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5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat
diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dari seluruh hasil analisis menunjukkan bahwa AL memiliki korelasi terhadap
ETC, CS, dan ES, akan tetapi hanya berpengaruh terhadap ETC. Dengan kata
lain AL masih memberikan kontribusi dalam pembentukan kompetensi
internasional akutansi forensik lulusan akuntansi. Sehingga universitas perlu
lebih efektif dalam penerapan sistem pembelajaran yang dapat mempermudah
mahasiswa untuk turut berperan aktif dalam proses perkuliahan yang
memungkinkan mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas
untuk membentuk kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan
akuntansi.
2. Dari seluruh hasil analisis menunjukkan bahwa EEE tidak memiliki korelasi
terhadap ETC, CS, dan ES, akan tetapi ditemukan bahwa variabel EEE
memiliki hubungan negatif dengan ES. Kedua hal ini menunjukkan bahwa
keaktifan mahasiswa di organisasi yang tersedia di universitas belum dapat
mendukung pembentukan kompetensi internasional akuntansi forensik, akan
tetapi keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakulikuler ini menurunkan
kompetensi akuntansi forensiknya. Sehingga universitas perlu untuk membina
para mahasiswa yang lebih aktif di dalam organisasi agar dapat ikut terlibat dan
mengembangkan soft skills-nya di dalam perkuliahan untuk mendukung
pembentuk kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi.
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3. Dari seluruh hasil analisis menunjukkan bahwa SLE memiliki korelasi
terhadap ETC, CS, dan ES, akan tetapi SLE tidak berpengaruh positif terhadap
masing-masing ETC, CS, dan ES. Tidak konsistennya hasil ini menunjukkan
bahwa SLE masih memiliki kontribusi terhadap pembentukan ETC, CS, dan
ES. Hasil ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas dan perbaikan
lingkungan belajar mahasiswa oleh universitas agar lingkungan yang ada
sepenuhnya mampu mendukung mahasiswa untuk membentukan kompetensi
internasional akuntansi forensik lulusan akuntansi.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian seperti
mahasiswa pada beberapa universitas disatu provinsi atau seluruh Indonesia
agar hasil penelitian mampu menunjukkan kondisi pendidikan akuntansi yang
mendukung terbentuknya kompetensi internasional akuntansi forensik lulusan
akuntansi secara lebih luas. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan
atau mengganti variabel independen yang berupa student engagement dengan
variabel yang dapat menunjukkan kondisi kompetensi akuntansi forensik dari
staf pengajar/dosen ditingkat universitas, sehingga hasil penelitian tersebut
dapat menggambarkan kondisi kompetensi akuntansi forensik dari berbagai
unsur pendidikan.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mencantumkan indentitas yang
harus diisi reponden mengenai besar IPK diperoleh, SKS yang telah ditempuh,
dan pertanyaan mengenai apakah responden telah atau belum menempuh mata
kuliah akuntansi forensik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat prestasi
akademik yang diraih responden serta dapat menjadi sebuah dasar untuk
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melakukan analisis dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik dengan memilah
responden berdasarkan IPK, SKS yang telah ditempuh, dan apakah responden
telah atau belum menempuh mata kuliah akuntansi forensik.
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INSTRUMEN PENELITIAN
1

Setelah mengikuti kuliah di jurusan Akuntansi, bagaimana kompetensi Anda pada aspek-aspek
sebagai berikut.
Beri tanda cek (V) pada pilihan yang sesuai.
Bagus
Sekali

Bagus

Cukup

Kurang

Kurang
Sekali

Bagus
Sekali

Bagus

Cukup

Kurang

Kurang
Sekali

Bagus
Sekali

Bagus

Cukup

Kurang

Kurang
Sekali

Menganalisis informasi keuangan dan non keuangan agar lebih bermakna
Menyampaikan data dan informasi secara rinci
Menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan tugas
Cepat tanggap terhadap berbagai permasalahan yang muncul
Berwawasan luas pada beberapa bidang
Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi
Mempunyai intuisi kuat dalam mengambil keputusan
Selalu melakukan cek recek dengan menggunakan berbagai sumber
Mampu melakukan penilaian terhadap asset
Mampu bekerja dengan baik walau dalam tekanan
Memunculkan gagasan dan skenario baru
Percaya diri dalam melakukan tugas
Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan

Menganalisis informasi untuk menemukan strategi pencapaian tujuan
Mengidentifikasi persoalan utama dari sebuah kasus kecurangan
Melakukan audit dari laporan keuangan
Menyelediki kecurangan laporan keuangan
Melakukan komunikasi tertulis dengan efektif
Memiliki intuisi kuat dalam menyelidiki kasus kecurangan
Memadukan berbagai temuan dari hasil analisis untuk memperoleh
pemahaman baru
Menggunakan cara berfikirnya para pelanggar peraturan/hukum
Memahami tujuan dari suatu kasus kecurangan
Menyusun informasi dan menceritakannya dengan runtut dan logis
Melihat kasus secara menyeluruh
Memecahkan masalah yang sifatnya tidak teratur (acak-acakan)
Terampil dalam melakukan penelitian

Kemampuan untuk menjadi saksi dalam kasus kecurangan (fraud)
Mempunyai pengetahuan tentang standar akuntan professional
Melakukan audit terhadap bukti-bukti
Mendeteksi kecurangan
Melakukan pelacakan terhadap asal-usul asset
Menemukan kecurangan maupun bukti secara elektronis (on line)
Mempunyai pengetahuan tentang peraturan pembuktian dan prosedur
peradilan
Mempunyai keterampilan untuk wawancara
Mempunyai keterampilan untuk mengaudit kecurangan (fraud)
Memahami pengendalian interen
Mempunyai keterampilan untuk negosiasi dan resolusi konflik
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2

Bagaimana pengalaman saudara selama belajar di Jurusan Akuntansi di Universitas ini. Beri tanda
cek (V) pada pilihan yang sesuai.
Sangat
Setuju

Setuju

Netral

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Saya belajar dengan giat, karena Akuntansi penuh dengan perhitungan
Saya memahami Akuntansi baik secara detil dan secara global
Saya dituntut untuk menganalisis informasi keuangan/akuntansi
Saya dituntut untuk mengurai persoalan akuntansi menjadi bagian-bagian
lebih kecil
Saya dituntut untuk bisa menyimpulkan hasil analisis berbagai informasi
keuangan/akuntansi
Saya dituntut untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari
Dosen mengharuskan saya untuk membaca minimal tiga buku referensi
setiap matakuliah
Saya menyelesaikan setidaknya empat tugas setiap matakuliah per
semester
Saya mempunyai hubungan yang akrab dengan para dosen
Lingkungan kampus mendukung saya untuk berprestasi
Saya dapat menemukan materi kuliah di perpustakaan dengan mudah
Saya bisa menggunakan laboratorium untuk praktek
Ruang kelas mempunyai perlengkapan yang cukup
Saya harus mampu menyelesaikan kasus yang disampaikan dosen
Aktif datang ke setiap perkuliahan

3

Selama saudara kuliah di Jurusan Akuntansi, berapa seringkah Anda melakukan hal- hal sebagai
berikut. Beri tanda cek (V) pada pilihan yang sesuai.
Selalu

Berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi di kelas
Mempelajari materi sebelum perkuliahan berlangsung
Aktif bertanya kepada dosen tentang materi kuliah
Membuat catatan kuliah dengan rapi
Bertanya kepada teman sekelas tentang materi perkuliahan
Belajar kelompok di luar kelas
Menjelaskan materi perkuliahan kepada teman
Berdiskusi tentang tugas perkuliahan dengan teman
Konsultasi tentang kuliah dengan para dosen
Berkomunikasi dengan dosen melelui telepon, SMS, email
Menerima hasil ujian tengah semester
Berdiskusi dengan dosen tentang hal-hal di luar perkuliahan
Melakukan kegiatan bersama dengan dosen di luar perkuliahan
Konsultasi tentang kuliah dengan pimpinan jurusan
Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler kampus
Mengikuti kegiatan keagamaan di kampus
Mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh kampus
Mengikuti kegiatan seminar yang diselenggarakan di kampus
Dosen memberikan motivasi kepada saya
Mengikuti pelatihan (training) di kampus

Sering

Kadangkadang

Jarang

Tidak
Pernah
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Lampiran 2
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
1. Essential Traits And Characteristics (ETC)
Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items

.854

.854

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

EST1

45.335

28.399

.434

.848

EST2

45.229

27.477

.508

.844

EST3

44.982

27.152

.534

.842

EST4

45.312

26.538

.575

.840

EST5

45.413

27.239

.486

.845

EST6

44.982

28.202

.403

.850

EST7

45.367

26.657

.585

.839

EST8

45.390

26.377

.588

.839

EST9

45.546

26.949

.525

.843

EST10

45.459

26.572

.519

.843

EST11

45.606

27.226

.482

.846

EST12

45.151

26.876

.580

.840

EST13

44.945

27.748

.435

.848

2. Core Skills (CS)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.902

13
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

CS1

43.073

39.515

.641

.894

CS2

43.257

38.901

.590

.895

CS3

43.326

37.336

.637

.893

CS4

43.358

37.245

.689

.891

CS5

43.174

39.352

.550

.897

CS6

43.427

37.343

.660

.892

CS7

43.234

38.023

.642

.893

CS8

43.372

38.437

.542

.898

CS9

43.229

38.417

.628

.894

CS10

43.239

38.109

.643

.893

CS11

43.206

38.552

.571

.896

CS12

43.601

37.780

.624

.894

CS13

43.349

38.901

.527

.898

3. Enhanced Skills (ES)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.918

11

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

ES1

34.775

38.175

.654

.912

ES2

34.748

38.383

.679

.911

ES3

34.633

37.616

.730

.908

ES4

34.610

37.732

.720

.909

ES5

34.784

37.810

.682

.911

ES6

34.904

38.438

.650

.912

ES7

34.940

37.964

.683

.911
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ES8

34.463

39.162

.613

.914

ES9

34.853

37.177

.741

.908

ES10

34.592

38.786

.685

.911

ES11

34.807

38.424

.631

.913

4. Academic Challenge (AC)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.802

9

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

AC1

30.459

13.236

.478

.785

AC2

30.881

13.516

.511

.781

AC3

30.381

13.122

.571

.773

AC4

30.610

13.520

.519

.780

AC5

30.477

13.919

.488

.784

AC6

30.468

13.697

.465

.786

AC7

31.101

12.875

.479

.786

AC8

30.697

12.627

.483

.787

AC9

30.560

13.575

.493

.783

5. Active Learning (AL)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.791

9
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

AL1

28.560

18.294

.372

.784

AL2

29.028

16.967

.509

.766

AL3

29.615

16.524

.539

.762

AL4

29.537

17.365

.481

.770

AL5

29.326

16.414

.486

.770

AL6

28.917

17.929

.386

.782

AL7

29.330

16.241

.530

.763

AL8

29.486

16.979

.526

.764

AL9

29.064

17.185

.471

.772

6. Student-Staff Interaction (SSI)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.813

7

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

SSI1

17.743

21.113

.444

.806

SSI2

18.151

19.355

.619

.780

SSI3

18.142

18.685

.621

.777

SSI4

17.601

21.015

.245

.845

SSI5

18.619

17.343

.730

.755

SSI6

18.894

17.330

.660

.768

SSI7

18.885

17.632

.616

.777
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7. Enriching Education Experiences (EEE)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.770

3

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

EEE1

5.775

3.594

.642

.649

EEE2

5.927

4.114

.572

.726

EEE3

5.858

4.371

.608

.692

8. Supportive Learning Environment (SLE)
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.726

7

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

SLE1

21.569

11.915

.282

.728

SLE2

21.596

10.408

.513

.676

SLE3

21.560

10.284

.541

.670

SLE4

21.454

10.535

.512

.677

SLE5

21.748

11.148

.382

.708

SLE6

21.477

10.794

.422

.698

SLE7

22.110

10.375

.420

.701
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Lampiran 3
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

ETC

218

Valid N (listwise)

218

37.0

Maximum
64.0

Mean
49.060

Std. Deviation
5.6144

Descriptive Statistics
N

Minimum

CS

218

Valid N (listwise)

218

30.0

Maximum
65.0

Mean
46.904

Std. Deviation
6.6772

Descriptive Statistics
N

Minimum

ES

218

Valid N (listwise)

218

20.0

Maximum
54.0

Mean
38.211

Std. Deviation
6.7668

Descriptive Statistics
N

Minimum

AC

218

Valid N (listwise)

218

22.0

Maximum
43.0

Mean
34.454

Std. Deviation
4.0595

Descriptive Statistics
N

Minimum

AL

218

Valid N (listwise)

218

16.0

Maximum
45.0

Mean
32.858

Std. Deviation
4.5924

Descriptive Statistics
N

Minimum

SSI

218

Valid N (listwise)

218

7.0

Maximum
30.0

Mean
17.601

Std. Deviation
4.5842

Descriptive Statistics
N

Minimum

EEE

218

Valid N (listwise)

218

3.0

Maximum
15.0

Mean
8.780

Std. Deviation
2.8507

Descriptive Statistics
N

Minimum

SLE

218

Valid N (listwise)

218

12.0

Maximum
33.0

Mean
25.252

Std. Deviation
3.7460
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Lampiran 4
Hasil Analisis Korelasi Pearson
Correlations
CS
ES

ETC
ETC

Pearson Correlation

ES

AC

AL

SSI

EEE

SLE

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AL

SSI

1

.778
.000

**

.724
.000

**

.502
.000

**

.437
.000

.422
.000

218
**
.778
.000

218
1

218
**
.805
.000

218
**
.487
.000

218
**
.390
.000

218
**
.410
.000

218
**
.724
.000

218
**
.805
.000

218
1

218
**
.570
.000

218
**
.346
.000

218
**
.449
.000

218
**
.502
.000

218
**
.487
.000

218
**
.570
.000

218
1

218
**
.508
.000

218
**
.373
.000

218
**
.437
.000

218
**
.390
.000

218
**
.346
.000

218
**
.508
.000

218
1

218
**
.523
.000

218
**
.422
.000

218
**
.410
.000

218
**
.449
.000

218
**
.373
.000

218
**
.523
.000

218
1

218
*
.164
.015
218
**
.322
.000
218

218
*
.155
.022
218
**
.321
.000
218

218
.106
.117
218
**
.269
.000
218

218
**
.197
.003
218
**
.475
.000
218

218
**
.258
.000
218
**
.479
.000
218

218
**
.438
.000
218
**
.385
.000
218

Sig. (2-tailed)
CS

AC

**

Lampiran 5
Hasil Analisis Korelasi Kononikal
Eigenvalues and Canonical Correlations
Root No.
Eigenvalue
Pct.
Cum. Pct. Canon Cor.
Sq. Cor
1
.74108
89.11830
89.11830
.65241
.42564
2
.08677
10.43388
99.55218
.28256
.07984
3
.00372
.44782
100.00000
.06091
.00371
-----------------------------------------------------------Correlations between DEPENDENT and canonical variables
Function No.
Variable
1
2
3
ETC
.85851
-.46199
.22255
CS
.83268
-.34489
-.43324
ES
.97490
.18138
-.12913
-------------------------------------------------------------

**
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Correlations between COVARIATES and canonical variables
CAN. VAR.
Covariate
1
2
3
AC
.89572
.00003
-.00236
ACL
.60629
-.71346
.32639
SSI
.71805
-.16520
-.15183
EEE
.19870
-.42531
-.22298
SLE
.45963
-.56043
-.64365
------------------------------------------------------------

Lampiran 6
Gambar Hasil Analisis Grafik Normal Probability Plot
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Lampiran 7
Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov
Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan Variabel Dependen
ETC
One-Sample Kolmogorov-Smirnov TEST
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

218
a,b

Most Extreme Differences

Mean

.0000000

Std. Deviation

4.57297347

Absolute

.053

Positive

.053

Negative

-.032

Kolmogorov-Smirnov Z

.785

Asymp. Sig. (2-tailed)

.568

a. TEST distribution is Normal.
b. Calculated from data
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Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan Variabel Dependen CS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov TEST
Unstandardized
Residual
218

N
Normal Parameters

a,b

.0000000

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

5.57238148

Absolute

.055

Positive

.044

Negative

-.055

Kolmogorov-Smirnov Z

.808

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. TEST distribution is Normal.
b. Calculated from data.

.531

Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan Variabel Dependen ES
One-Sample Kolmogorov-Smirnov TEST
Unstandardized
Residual
N

218

Normal Parameters

a,b

Mean

.0000000

Std. Deviation

Most Extreme Differences

5.21735358

Absolute

.060

Positive

.040

Negative

-.060

Kolmogorov-Smirnov Z

.881

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. TEST distribution is Normal.
b. Calculated from data.

.420

Lampiran 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Model

(Constant)

a

Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
22.144
2.960

AC
.475
AL
.179
1
SSI
.285
EEE
-.094
SLE
.023
a. Dependent Variable: ETC

.095
.090
.088
.125
.112

.343
.147
.232
-.048
.014

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

7.481

.000

4.982
1.987
3.244
-.755
.202

.000
.048
.001
.451
.840

.665
.578
.614
.785
.666

VIF
1.503
1.730
1.627
1.273
1.501
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a

Model

(Constant)

Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
16.610
3.587

AC
.568
AL
.116
1
SSI
.361
EEE
-.127
SLE
.078
a. Dependent Variable: CS

.115
.109
.106
.151
.136

.345
.080
.248
-.054
.041

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

4.630

.000

4.917
1.059
3.394
-.842
.578

.000
.291
.001
.401
.564

.665
.578
.614
.785
.666

VIF
1.503
1.730
1.627
1.273
1.501

a

Model

(Constant)

Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
6.593
3.358

AC
.844
AL
-.060
1
SSI
.524
EEE
-.292
SLE
-.101
a. Dependent Variable: ES

Lampiran 9
Gambar Hasil Scatterplot

.108
.102
.100
.142
.127

.506
-.040
.355
-.123
-.051

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

1.963

.051

7.811
-.581
5.265
-2.062
-.792

.000
.562
.000
.040
.429

.665
.578
.614
.785
.666

VIF
1.503
1.730
1.627
1.273
1.501
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Lampiran 10
Hasil Hasil Uji Statistik t
a

Coefficients
Unstandardized Coefficients

Model

(Constant)

1

a.

B
22.144

AC
AL
SSI
EEE
SLE
Dependent Variable: ETC

.475
.179
.285
-.094
.023

Std. Error
2.960
.095
.090
.088
.125
.112

Standardized
Coefficients
Beta
.343
.147
.232
-.048
.014

t

Sig.

7.481

.000

4.982
1.987
3.244
-.755
.202

.000
.048
.001
.451
.840
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Coefficients
Unstandardized Coefficients

Model

(Constant)

B
16.610

Std. Error
3.587

.568
.116
.361
-.127
.078

.115
.109
.106
.151
.136

AC
AL
1
SSI
EEE
SLE
a. Dependent Variable: CS

Coefficients
Unstandardized Coefficients

Model

B
(Constant)
AC
AL
1
SSI
EEE
SLE
a. Dependent Variable: ES

6.593

Std. Error
3.358

.844
-.060
.524
-.292
-.101

.108
.102
.100
.142
.127

a

Standardized
Coefficients
Beta
.345
.080
.248
-.054
.041

t

Sig.

4.630

.000

4.917
1.059
3.394
-.842
.578

.000
.291
.001
.401
.564

a

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1.963

.051

.506
-.040
.355
-.123
-.051

7.811
-.581
5.265
-2.062
-.792

.000
.562
.000
.040
.429

Mean Square
452.739
21.587

F
20.972

Sig.
b
.000

Mean Square
590.784
31.703

F
18.635

Sig.
b
.000

Mean Square
809.275
27.783

F
29.129

Sig.
b
.000

Lampiran 11
Hasil Uji Statistik F
Model
Regression
1

Residual
Total

a

Sum of Squares
2263.695
4576.530

ANOVA
df

5
212

6840.225
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a. Dependent Variable: ETC
b. Predictors: (Constant), SLE, EEE, AC, SSI, AL
a

Model
Regression
1

Residual
Total

Sum of Squares
2953.918
6721.059

ANOVA
df

5
212

9674.977

217

a. Dependent Variable: CS
b. Predictors: (Constant), SLE, EEE, AC, SSI, AL
a

Model
Regression
1

Residual
Total

Sum of Squares
4046.376
5889.918

NOVA
df

9936.294

a. Dependent Variable: ES
b. Predictors: (Constant), SLE, EEE, AC, SSI, AL

5
212
217
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Lampiran 12
Hasil Koefisien Determinasi
b

Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R
Square
a
1
.575
.331
.315
a. Predictors: (Constant), SLE, EEE, AC, SSI, AL
b. Dependent Variable: ETC

Std. Error of the
Estimate
4.6462

Durbin-Watson

Std. Error of the
Estimate
5.6306

Durbin-Watson

Std. Error of the
Estimate
5.2709

Durbin-Watson

1.954

b

Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R
Square
a
1
.553
.305
.289
a. Predictors: (Constant), SLE, EEE, AC, SSI, AL
b. Dependent Variable: CS

1.648

b

Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R
Square
a
1
.638
.407
.393
a. Predictors: (Constant), SLE, EEE, AC, SSI, AL
b. Dependent Variable: ES

1.700
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Lampiran 13

180

181
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Lampiran 14

184
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