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SUBSTANSI AKUNTANSI 



• American Accounting Association dalam A 
Statement of Basic Accounting Theory 
(ASOBAT): 

• “proses mengidentifikasi, mengukur dan 
mengomunikasikan informasi ekonomi 
untuk memungkinkan dihasilkannya 
pertimbangan dan keputusan yang tepat 
dan rasional oleh para pengguna 
informasi  ekonomi tersebut”  



• Akuntansi ditempatkan lebih pada tataran praktis, 
yakni semata-mata sebagai alat bantu 
pengambilan keputusan.  

• Pendefinisian akuntansi seperti ini tidak berarti 
salah atau keliru, karena rerangka konsepsual 
(conceptual framework) dari mana pengertian-
pengertian akuntansi dan standar akuntansi 
mendapatkan rujukannya, memang menekankan 
perlunya akuntansi diletakkan pada ranah praktis 
ini.  

 



• “Accounting is an integral part of the structure 
of every organization, and a fundamental 
understanding of why accounting practices 
evolve as they do and how to improve them 
requires a deeper understanding about 
organizations than now exists in the social 
sciences” (Jensen, 1983).  

 



Lingkup Akuntansi:  

Semua yang mempengaruhi/dipengaruhi oleh 

praktik akuntansi 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practices 

 
 
 
 
 

Theories 

Values 



Kiat Penulisan Artikel Ilmiah 



Mengapa menulis artikel untuk 
jurnal ilmiah? 

• kum? 

• Syarat kelulusan? 

• Cinta? 



Siapa yang membaca jurnal ilmiah? 

• Pembaca artikel jurnal bukan orang SANTAI 
dan SABAR 

• Maka... Straight to the point! 



Artikel Ilmiah (Jurnal) BUKAN 
skripsi/tesis/disertasi 

JUDUL (Tidak boleh lebih dari 
12 kata/10 kata Bahasa Inggris) 

Abstrak  
Bahasa Indonesia/Bahasa 

Inggris + kata kunci 

Pendahuluan 
(paragraf awal menjelaskan 

state of the art, paragraf akhir 
harus diakhiri dengan tujuan 

penelitian) 

Hasil dan Pembahasan 

Simpulan 

Referensi 



Apa itu State of The Art? 

• Apa yang ‘baru’ dan dapat mengantarkan 
pembaca pada tujuan penelitian? 

– Indikator 

• Rujukan adalah rujukan primer 

• Tidak diawali dengan “Menurut A (tahun)...”- hindari 
parade definisi 

• Tidak menggunakan logika piramida terbalik 

• Simpulan menjawab rumusan masalah/tujuan 
penelitian (Benang Ungu terlihat) 



Agar artikel diterima dan dapat 
dipublikasikan dengan cepat: 

• Lihat selingkung! Jangan seenaknya sendiri. 
– Format penulisan 

– Cara mengutip 

– Cara merujuk 

• Segera lakukan revisi yang diminta 

• Submission requirements dipenuhi 
• Seringlah berkomunikasi dengan pengelola jurnal 

• Jika jurnal yang dituju adalah jurnal internasional, hati-
hati dengan jurnal predator. (lihat www.scimagojr.com 
untuk informasi ranking scopus index) 

 

 



ETIKA PENULISAN ARTIKEL 



Gunakan bahasa yang baik dan benar 

• Kata kunci : 

• Pernafasan 

• Mendonlod 

• Penilaian kinerja perbankan dapat dilakukan 
melalui alat seperti BSC, CAMEL dan lain-lain. 

Salahnya di 
mana? 



Jangan lakukan: 

• Double submission 

• Plagiarism 

–“The act of presenting another’s 
work or ideas as your own”.* 

 
*http://www.politicsnj.com/plagerism090903.htm. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
• http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=5O2CCE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=5O2CCE
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Plagiarisme dapat meliputi penggunaan ide, 
proses, hasil, atau kata-kata tanpa ijin atau 

pengakuan kepada pemilik karya asli 

• IDE 
– Mengambil bahan orisinil dari slide presentasi orang 

lain/prosiding/reviu 

• PROSES 
– Mengadopsi atau menggunakan metode riset yang tidak 

umum 

• HASIL 
– Menggunakan tabulasi hasil data periset lain 

• KATA-KATA 
– Menggunakan lebih dari 4-6 kata secara berurutan, atau 

sekadar mengotak-atik kata. 



Plagiarisme dapat dihindari dengan 
mencantumkan rujukan:  

“Kapan kita memerlukan sumber rujukan?” 

• Pengetahuan umum yang faktanya diketahui 
sebagai kebenaran UMUM: “Soeharto adalah 
presiden kedua RI”. 

• Bukan pengetahuan umum: “Soeharto 
menjadi presiden karena proses kudeta”. 



“Jika menggunakan kata-kata sendiri 
(setelah membaca sebuah karya ilmiah) dalam 

artikel kita, maka kita tidak 
memerlukan sitasi” 

SALAH!!! 
 

Ide orang lain tetap membutuhkan 
pengakuan 

 

PARAPHRASING 



Paraphrasing bukan semata menulis ulang 
ide dengan kata-kata yang berbeda 

Kriteria paraphrasing: 

• Harus merupakan kata-kata sendiri. Boleh 
menggunakan sinonim. 

• Jika ada kata-kata yang tetap digunakan dari 
material orisinil harus diungkapkan dalam 
tanda petik 

• Gunakan struktur kata anda sendiri 

• Jangan tambahkan ide, interpretasi, 
penjelasan atau penilaian anda sendiri. 



Mari mencoba! 

• Diambil dari Randa et al (2011): 

– “Penghayatan akuntabilitas spiritual oleh individu 
anggota organisasi Gereja didasari pada keyakinan 
akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi 
para pengikutNya.  Atas dasar keyakinan ini maka 
setiap individu menyatakan kesetiaannya kepada 
iman mereka dengan mengikuti ibadah religius 
baik yang dilaksanakan pada hari Minggu maupun 
ibadah lain seperti doa rumah tangga dan devosi 
lainnya. “ 



Paraphrasing 1 

• Randa et al (2011) menyatakan bahwa 
akuntabilitas spiritual oleh individu anggota 
organisasi Gereja  merupakan bukti keyakinan 
mereka akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat sehingga hal ini akan tampak pada 
ketaatan mereka dalam mengikuti ibadah 
religius baik yang dilaksanakan pada hari 
Minggu maupun ibadah lain. 

Bersalah atas 
Plagiarisme!  



Paraphrasing 2: 

• Akuntabilitas spiritual jemaah gereja terefleksi 
melalui ibadah mereka, baik dalam kebaktian 
Minggu maupun ibadah lainnya (Randa et al 
2011) 



Plagiarisme 

 

Cara memeriksa Plagiarisme: 

• plagscan.com 

• http://plagiarism-checker-
review.toptenreviews.com/ 

• (tingkat deteksi plagiarisme 
yang diterima* 5%) 



Alasan mengapa terjadi plagiarisme: 

• Tidak tahu apa yang ditulis 

• Tidak tahu bagaimana cara menulis 

• Tidak suka menulis 



Masih tentang etika penulisan artikel:  
“Siapa yang dicantumkan sebagai penulis?” 

• Ide (20%) 

• Cari Data (20%) 

• Draf penelitian (20%) 

• Masukan/Analisis (20%) 

• Pendanaan (20%) 



Jadi... 

• Mari menulis karena kecintaan pada ilmu 
pengetahuan dan peradaban... Dengan 
memperhatikan etika penulisan karya ilmiah. 

• Dunia menunggu...  



TERIMA KASIH 


