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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dilihat dari aspek 

pendidikannya sendiri yang mengalami perkembangan yang sangat baik, 

pemerintah yang sedang melakukan usaha bagi perkembangan pendidikan di 

Indonesia, salah satunya adalah pendidikan tinggi yang mengalami kenaikan 

mahasiswa setiap tahunnya, yang merupakan suatu perubahan baik bagi Indonesia, 

dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendidikan yang lebih 

tinggi, akan mengurangi jumlah pengangguran dan keterbatasan pendidikan di 

negara ini, bantuan yang telah pemerintah sediakan bagi setiap mahasiswa yang 

membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikannya merupakan peluang yang 

sangat baik agar setiap mahasiswa dapat melanjutkan pendidikannya, berbagai 

upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah agar anak di Indonesia mendapatkan 

pendidikan yang terbaik dari mulai beasiswa unggulan, bidikmisi, dan lainnya. 

Menurut Anonim (2010, h 1) perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan 

memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) dan peningkatan daya saing seorang mahasiswa. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh adalah meningkatkan keaktifan berorganisasi, yang dinilai 

penting untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dan menjadi salah satu 

faktor utama diterima di lapangan kerja. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki 

kualitas yang berbeda-beda baik negeri maupun swasta, banyaknya perguruan 

tinggi yang tersebar dari sabang hingga merauke yang berjumlah 3.276 menurut 
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Herdiyanto (2018), menciptakan berbagai keberagaman dalam hal pengajaran 

hingga pengembangan kepribadian soft skills, tujuan dalam melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi adalah adanya tingkat pemikiran yang lebih dewasa, 

pengambilan keputusan yang benar dan bijak, pengembangan cara komunikasi, 

bertambahnya wawasan, adanya peningkatan dalam sosialisasi, adanya kesiapan 

dalam menghadapi dunia kerja, di perguruan tinggi mahasiswa bukan hanya belajar 

dengan jurusan (akademik) yang mereka pilih tetapi di perguruan tinggi mahasiswa 

diajarkan bagaimana mereka bertindak secara benar dan mandiri adanya tingkat 

tanggung jawab dan kedisiplinan serta nilai dan kejujuran yang mereka dapatkan 

ketika mereka berdinamika dalam perguruan tinggi, hal yang dilihat ketika kita 

bersosialisasi di dunia luar dan juga ketika kita bekerja bukan hanya akademik saja 

tetapi non-akademik, penting bagi setiap mahasiswa dalam membentuk diri mereka 

masing-masing untuk menghadapi dunia kerja. 

Menurut anwar (2004:5) kemampuan keterampilan untuk hidup bertetangga, 

bermasyarakat, berbangsa dan hidup dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dengan 

semangat dan kesejajaran (learning to live together) dapat dikatakan akan 

menentukan kualitas dari kompetensi lulusan suatu lembaga pendidikan. Setiap 

perguruan tinggi akan memberikan bekal bagi mahasiwa untuk mengembangakan 

pendidikan mereka di dalam akademik maupun non-akademik, nilai dari 

kepribadian yang diberikan setiap perguruan tinggi berbeda-beda dilihat dari 

kualitas lulusan mahasiswa yang dihasilkan oleh setiap perguruan tinggi, 

pentingnya nilai pengembangan kepribadian ini yang bisa diberikan melalui 

organisasi mahasiswa yang diterapkan oleh setiap perguruan tinggi, dari organisasi 
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inilah setiap mahasiswa berdinamika yang akan membentuk kepribadian mereka, 

adanya tantangan dan hambatan dalam berorganisasi akan meningkatkan 

kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, wawasan, sosialisasi, komunikasi, 

kerjasama, dan kepedulian satu dengan lainnya. 

Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 155/U/1998 tentang 

pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan Tinggi dijelaskan bahwa 

organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri 

mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta 

integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Salah satu 

perguruan tinggi di Indonesia yang berada di semarang yaitu Universitas Katolik 

Soegijapranata yang merupakan universitas swasta terbaik pertama yang 

mendapatkan akreditasi institusi A, dan dilihat dari prestasi di bidang 

kemahasiswaan yang didapatkan dari Kementerian Riset Teknologi Dan 

Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 secara nasional Universitas Katolik 

Soegijapranata berhasil mendapatkan Anugerah Kemahasiswaan untuk kategori 

perguruan tinggi Non-Vokasi pada peringkat 3 menurut Wijaya (2018), prestasi 

inilah yang membuat penulis meneliti lebih dalam mengenai pendidikan yang 

diterapkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata, UNIKA sendiri tidak hanya 

memberikan pendidikan akademik saja tetapi non-akademik juga diberikan bagi 

mahasiswanya, dilihat dari lulusan UNIKA yang siap dalam menghadapi dunia 

kerja, pembekalan yang sangat baik diberikan UNIKA agar mahasiswanya menjadi 

lulusan yang mampu menghadapi dunia kerja sehingga mereka mampu bersaing 

dengan bekal yang telah diberikan, salah satunya adalah adanya organisasi 
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kemahasiswaan yang mampu memberikan dampak secara langsung bagi 

mahasiswa dalam berdinamika dan belajar dalam sosialisasi, komunikasi, dan 

kerjasama. Pentingnya organisasi membuat UNIKA memberikan dukungan dalam 

setiap kegiatan kemahasiswaan dari mulai bimbingan, fasilitas, dan juga dana, 

banyaknya pilihan organisasi mahasiswa ini memberikan mereka pilihan dalam 

menentukan kegiatan apa yang ingin mereka ikuti sesuai minat dan bakat mereka, 

berbagai upaya dilakukan oleh UNIKA sendiri dari mulai pengenalan tentang 

organisasi itu sendiri sampai pengarahan dalam menentukan pilihan mereka. 

Terdapatnya berbagai kegiatan yang dilakukan UNIKA untuk mahasiswanya 

tidak terlepas dari dana yang dianggarkan bagi organisasi mahasiswa, setiap 

organisasi mahasiswa mendapatkan dana dari pihak universitas, dan dana yang 

diberikan dikelola oleh setiap organisasi kemahasiswaan untuk program kerja yang 

akan mereka laksanakan, adanya rencana kegiatan tahunan yang dilakukan setiap 

periode berbeda-beda setiap tahunnya, dana yang dikeluarkan juga berbeda pada 

setiap organisasi kemahasiswaan. Setiap mahasiswa yang melakukan program kerja 

harus memberikan proposal kegiatan sebagai syarat dalam pencairan dana yang 

diberikan oleh pihak universitas, dana yang diterima juga bukan hanya dari pihak 

universitas saja tetapi mahasiswa juga melakukan dana usaha, iuran dari setiap 

anggota program kerja dan juga sponsorship, untuk menutupi kekurangan pada 

anggaran atau dapat menambah anggaran, setelah kegiatan berakhir setiap 

organisasi mahasiswa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas 

anggaran yang dikeluarkan selama proses kegiatan berlangsung, yang kemudian 
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diperiksa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) dan 

dilanjutkan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Kemahasiswaan /UKA. 

Pemeriksaan yang dilakukan BEMU dan pihak UPT kemahasiswaan ditemukan 

beberapa laporan yang belum sesuai dengan standar yang diberikan oleh pihak 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswan beserta SENAT mahasiswa, banyaknya 

ketidaksesuaian dan masih ditemukan contoh di dalam drafting laporan yang masih 

salah, membuat penulis melakukan  perbaikan dan memberikan solusi dalam 

memberikan laporan yang benar, sehingga setiap organisasi dapat melaporkan hasil 

pertanggungjawaban dengan benar. 

Berdasarkan hasil temuan yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang perlu 

penulis sampaikan dan uraikan disini yaitu : 

  

No Pelanggaran Ketidakpastian Kecurangan 

1 

Nota tidak sesuai (tidak 

terdapat tanggal, nama 

tempat pembelian, 

tanda tangan/cap dari 

tempat pembelian) 

Sisa Pembagian 

Saldo Akhir yang 

belum ditetapkan 

aturannya 

Anggaran yang 

dikeluarkan tidak 

sesuai dengan 

pengajuan awal 

2 

Nota buat Sendiri tanpa 

adanya keterangan dan 

langsung jumlah rupiah 

Urutan dalam 

penyusunan nota 

yang tidak mengikuti 

Tidak adanya 

pembagian saldo 

pada kas rencana 

kegiatan di tahun 
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aturan yang 

ditetapkan 

berikutnya, saldo 

hanya dibagikan 

untuk rencana 

kegiatan di tahun 

yang sama 

3 

Urutan format  tidak 

sesuai dengan yang 

telah ditentukan 

Jumlah Persentase 

pembagian saldo 

akhir berbeda-beda 

pada setiap 

organisasi 

kemahasiswaan 

Tidak 

mencantumkan 

bukti pemasukan 

yang sah dari pihak 

Sponsorship, 

peserta, dan dana 

kepanitiaan 

4 

Pengeluaran 

menggunakan kuitansi 

lebih dari 10 juta rupiah 

tidak diberikan Meterai 

dan hanya penulisan 

jumlah rupiah 

Proposal yang 

dijumlahkan masih 

banyak menuliskan 

kelebihan dana 

Penulisan kuitansi 

yang tidak sesuai 

dengan jumlah yang 

dikeluarkan  

5 

Bendahara ikut dalam 

pencatatan pembelian 

barang yang seharusnya 

dilakukan oleh divisi 

lain 

Penulisan Kuitansi 

yang belum sesuai 

dengan yang 

ditetapkan 

Pengeluaran pada 

uang makan 

pembubaran panitia 

yang terlalu besar 
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dan dilakukan lebih 

dari satu kali 

6 

Nota dalam bentuk 

fotokopi dan tidak 

mencantumkan yang 

asli 

Adanya perbedaan 

dalam pemeriksaan 

di pihak BEMU dan 

pihak UPT 

Kemahasiswaan 

Pengeluaran yang 

nominalnya tidak 

sesuai dengan harga 

barang yang dibeli 

7 

Tulisan pada nota yang 

mudah hilang, ditulis 

kembali menggunakan 

bolpoin 

Belum terdapatnya 

kepastian dalam 

menentukan 

pemasukan dan 

pengeluaran 

berdasarkan rencana 

kegiatan tahunan 

Adanya 

percampuran uang 

hasil penjualan dana 

usaha dengan uang 

pribadi 

Tabel 1.1 Penemuan Yang Terdapat Dalam Laporan Pertanggungjawaban 

Sumber : Data Internal Diolah Tahun 2020 

 

Dilihat dari hasil temuan diatas maka sangat diperlukan untuk menerapkan 

integritas laporan keuangan, integritas laporan keuangan adalah sejauh mana 

laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. 

Mayangsari (2008) Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan 

keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Adanya 

kesalahan-kesalahan yang terjadi pada laporan pertanggungjawaban organisasi 

kemahasiswaan  dalam menyajikan informasi pada laporan pertanggungjawaban 
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dengan tidak adanya integritas, dimana informasi yang diberikan tidak sesuai 

dengan nota yang ada serta urutan pengeluaran dalam laporan dan juga lembar nota 

yang diberikan, hal ini membuat pihak pemeriksa baik BEMU dan UPT merasa 

perlu adanya integritas dari pihak ORMAWA.  

Dalam mempertahankan integritas dari laporan pertanggungjawaban 

dibutuhkan pemeriksaan secara konsisten dari pihak UPT yang dapat diartikan 

sebagai audit Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Randal J. Elder (2011 

: 4) Mendefinisikan auditing sebagai berikut : “pengumpulan dan pengevaluasisan 

bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian 

antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan. Audit harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”, disini penulis akan 

mempelajari dan memeriksa kembali proposal dan laporan pertanggungjawaban 

setiap organisasi kemahasiswaan agar dapat memberikan solusi yang tepat dan 

benar, serta drafting yang akan  digunakan dalam organisasi kemahasiswaaan. 

Selain itu dalam tahap perbaikan pengelolaan keuangan selain konsep 

pentingnya sistem akuntansi yang dapat digunakan oleh ORMAWA, dikarenakan 

selama ini terlihat dalam temuan data diatas tidak adanya sistem yang kuat yang 

mendasari tahapan pelaporan keuangan sehingga banyak terjadi praktek-praktek 

kecurangan yang terjadi, menurut Reeve (2009:223) sistem akuntansi (Acoounting 

System) adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, merangkum, serta 

melaporkan informasi keuangan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh UPT 

kemahasiswaan guna memudahkan pengelolaan laporan pertanggungjawaban. 

Sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem akuntansi basis kas (cash-basis) 
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yaitu suatu teknik pencatatan yang mengakui terjadi transaksi dengan dasar jika 

kas/uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan (Rahayu, 2015), Dengan 

adanya sistem akuntansi  Basis Kas (Cash Basis) yang akan diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan pada laporan pertanggungjawaban maka diharapkan dapat 

membantu pihak ORMAWA dalam hal memberikan laporan yang sesuai dengan 

sistem yang telah ada dan bagi pihak UPT dapat mempermudah dalam hal 

memeriksa laporan keuangan pertanggungjawaban. 

Dari penjelasan diatas penulis akan menguji kembali mengenai pengelolaan 

keuangan kemahasiswaan yang akan penulis bahas dalam bab selanjutnya. 

Penelitian yang berjudul : “Konsep Dan Sistem Akuntansi Pengelolaan 

Keuangan Organisasi Mahasiswa Untuk Menciptakan Transparansi Dan 

Akuntabilitas Terhadap Organisasi Kemahasiswaan”,  judul ini saya pilih untuk 

memberikan perbaikan dan solusi kepada setiap organisasi mahasiswa, dan juga 

memberikan ulasan tentang konsep dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan 

kemahasiswaan, agar kedepannya dapat lebih baik lagi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep pengelolaan keuangan ORMAWA untuk dapat 

menciptakan transparansi dan akuntabilitas ORMAWA? 

2. Bagaimana sistem akuntansi pengelolaan keuangan ORMAWA untuk dapat 

menciptakan transparansi dan akuntabilitas ORMAWA? 



24 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk  mengetahui konsep pengelolaan keuangan ORMAWA untuk dapat 

menciptakan transparansi dan akuntabilitas ORMAWA 

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi pengelolaan keuangan ORMAWA 

untuk dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas ORMAWA 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pengelolaan dana kemahasiswaan yang transparansi dan akuntabilitas, 

sehingga perguruan tinggi dapat mengembangkan konsep dan sistem 

akuntansi pelaporan keuangan yang benar bagi setiap organisasi mahasiswa 

yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan nilai 

(value) organisasi  yang dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya. 

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan 

dana yang transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini memberikan 

pemahaman dan pengetahuan bagi organisasi mahasiswa dalam 

memberikan laporan pertanggungjawaban yang benar, dan juga 

meningkatkan integritas setiap mahasiswa. 
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1.5 Kerangka Pikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

Pada penelitian ini akan dianalisis konsep dan sistem akuntansi 

pengelolaan Keuangan kemahasiswaan, transparansi, dan akuntabilitas 

terhadap kemampuan auditor dalam memberikan pendapat/saran. Dengan 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

Konsep Pengelolaan 

Keuangan 

Sistem Akuntansi 

Pengelolaan Keuangan 

Prosedur / tahapan dalam 

pengelolaan keuangan 

 

Tansparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Integritas/ Nilai 

Pengelolaan Keuangan 

Konsistensi Dalam Penerapan 

Laporan Pertanggungjawaban 

Implementasi / penerapan dalam 

melakukan pelaporan pengelolaan 

keuangan 
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penjelasan yang lebih mendalam menggunakan penelitian kualitatif beserta 

teori dan juga studi kasus pada data yang ada. Pentingnya pemahaman 

terhadap pengelolaan keuangan yang benar serta transparansi dan 

akuntabilitas yang harus diperbaiki akan meningkatkan kemampuan auditor 

dalam mengulas dan memberikan pendapat dan solusi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab sistematika sebagai berikut : 

 BAB 1       :        PENDAHULUAN 

                            Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2        :        LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori dan hipotesis yang dikembangkan dari 

hasil penelitian-penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis, 

serta model penelitiannya. 

BAB 3         : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan 

dalam pengujian hipotesis. 

BAB 4       :    HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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 Bab ini berisi tentang hasil dan analisis data yang telah 

ditetapkan, untuk menjawab setiap perumusan masalah penelitian 

ini. 

 

BAB 5         : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian ini. 
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