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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan 

desentralisasi, Pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan 

investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Wahyundaru 

2001). 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. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik 

kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.  

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK no. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat, maka sistem 

akuntansi pemerintah pada tingkat permerintah daerah diatur dengan 

Pemendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  



2 
 

Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 

yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Oleh karena 

itu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah 

untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualiatas. 

Pada hakekatnya didalam pemerintahan daerah belum dapat 

menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya 

memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah, sedangkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan 

daerah yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan 

dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada SAP.  

Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya 

(reliable information) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi 

terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan 

tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya 

ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan 

(Mohammad, 2004: 277).  

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan 

secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas akan 

semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang 

menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang usang 

dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, 

transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007).  

Menurut Tampubolon (2004) perilaku keorganisasian adalah studi 

mengenai perilaku manusia dalam organisasi, yang mana dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam 

organisasi. Perilaku organisasi ini mendasarkan pada analisis terhadap 

manusia yang ditujukan bagi kemanfaatan orang. Sedangkan menurut Thoha 

(2002) perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek 

tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu.  

Selain faktor teknis, beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris 

bahwa faktor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta 

dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi 

sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen (Krumweide,  1998 

dalam Latifah dan sabeni 2007).  

Penelitian yang dilakukan Rohman (2009) tentang Pengaruh 

Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap 

Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah 

Daerah di Jawa Tengah) menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi 

pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa 

implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat 
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mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern 

pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.  

Dukungan atasan berpengaruh dalam mendukung suksesnya 

implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dalam Latifah dan Sabeni 

(2007) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat 

penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. 

Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan 

dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila  manajer (atasan) mendukung 

sepenuhnya dalam implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pengimplementasian  sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor 

organisasional seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan 

atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap 

sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan 

apabila  manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi. 

Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena 

individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham 

bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan 

ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki (Latifah dan sabeni, 2007). 

Shield (1995) dalam Latifah dan Sabeni (2007) berpendapat bahwa 

pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti 

adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat 

mengartikulasikan hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan 

tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat 
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mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan 

khawatir dalam proses implementasi.  

Berdasarkan hasil penelitian Fung jen (2002) dalam Dewi (2011) 

diperoleh hasil bahwa pada perusahaan yan memiliki program pelatihan dan 

pendidikan pengguna terdapat perbedaan yang signifikan dengan kepuasan 

pengguna tetapi tidak terbukti adanya perbedaan pengguna sistem.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Nurlaela dan  Rahmawati 

(2010) dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap 

Kegunaan Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah. Perbedaan dari penelitian 

adalah pada  jumlah variabel dan cakupan wilayah. Peneliti hanya fokus pada 

tiga variabel yang mencakup Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan 

Pelatihan serta tidak melibatkan konflik Kognitif dan Efektif yang telah 

disebutkan oleh peneliti sebelumnya serta penelitian sebelumnya meneliti di 

Subokawonosraten. Sedangkan penelitian ini hanya pada Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul ” PENGARUH FAKTOR 

KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM 

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH” (Survei pada Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar).  
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B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan, 

perumusannya adalah: 

Apakah faktor Keperilakuan Organisasi yang mencakup Dukungan Atasan, 

Kejelasan Tujuan dan Pelatihan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Faktor 

Keperilakuan Organisasi yang mencakup  Dukungan Atasan, Kejelasan 

Tujuan, dan Pelatihan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat diantaranya: 

1. Manfaat bagi pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan. 

2. Manfaat bagi  praktisi Akuntansi Sektor Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

dalam mengembangkan profesinya disektor publik. 
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3. Manfaat bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu 

pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh faktor keperilakuan 

organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.  

4. Manfaat bagi pembaca 

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini akan dibagi 

menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian, 

mengenai pengertian faktor keperilakuan organisasi, dukungan 

atasan, kejelasan tujuan, pelatihan, sistem akuntansi keuangan 

daerah dan pengukuran variable, teknik analisis data serta 

pengujian hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

   Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sample, 

metode pengambilan sample, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variable, serta 

metode analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup analisis data yang digunakan untuk menguji 

apakah ada pengaruh antara Faktor Keperilakuan Organisasi yaitu 

; Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan terhadap 

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


