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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam 

menciptakan sebuah sistem yang  powershare pada setiap level pemerintahan 

serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi 

kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan  daerah 

termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah 

satunya berupa laporan keuangan.  Selain itu peraturan perundang-undangan  

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan 

keuangan  negara. Paket peraturan perundang-undangan   tersebut diantaranya  

adalah:  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,   

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah,   Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
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Keuangan Daerah. Terbitnya  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang    perubahan  atas Peraturan Mentri Dalam Negeri  Nomor 

13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut di atas diharapkan  

dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola  keuangan Negara dalam 

rangka menjadikan  good governance dan clean government.  

Pemerintah Daerah  selaku pengelola  dana publik harus mampu 

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat 

waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi 

yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, 

Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk 

pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru 2001,dalam 

Lyna Latifah dan Arifin Sabeni 2007). Oleh karena itu diperlukan sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem 

lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual 

Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 

1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung 

kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan 

saat ini. 

Dalam hal ini Peneliti mereplikasi dari penelitian dari Lyna Latifah dan 

Arifin Sabeni, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah  peneliti lebih memfokuskan pada faktor keperilakuan nya saja serta 

tidak melibatkan konflik kognitif dan afektif yang telah disebutkan pada 

penelitian sebelumnya. 
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Penelitian ini dilakukan untuk meneliti faktor –faktor keperilakuan 

organisasi terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian 

tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem 

Akuntansi  Keuangan Daerah ( Studi Kasus Instansi Pemerintah se –Kota 

Madiun)”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor organisasi seperti Dukungan atasan akan berpengaruh 

langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? 

2. Apakah faktor organisasi seperti kejelasan tujuan akan berpengaruh 

langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? 

3. Apakah faktor organisasi seperti pelatihan akan berpengaruh langsung 

meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh langsung faktor organisasional seperti Dukungan 

atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi para praktisi Akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan dalam mengembangkan profesinya. 

2. Bagi pemerintah , mungkin dapat memadai bahan masukan mengenai 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan. 

3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah pangalaman dan ilmu 

lebih. 

4. Bagi pembaca, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang 

dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman 

atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan 

menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya 

dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah,   perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian, meliputi : Pengertian Sisten Akuntansi Keuangan Daerah, 
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Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ( 

Implementasi dan kendalanya di Daerah ), Faktor- factor 

Keperilakuan Organisasi, Hubungan antara factor organisasional dan 

kegunaan Sistem Akuntansi Keuangna Daerah ( SAKD ), Tinjauan 

Penelitian Sebelumnya, Perumusan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang  Populasi , Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Kriteria Sampel, Data dan Sumber Data, 

Metode Pengumpulan Data, Devinisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel, Metode Analisis Data. 

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk 

menguji apakah ada pengaruh antara Faktor Keperilakuan 

Organisasi seperti Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan 

Pelatihan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

 

 


