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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam 

menciptakan sebuah sistem yang power share pada setiap level 

pemerintahan, serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. 

Dengan pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan 

keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang 

baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan 

transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

luas.  

Adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah 

memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola 

sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai 

kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya 

tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus 

kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang handal.  

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah 

diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
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Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi 

keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari 

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku 

jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar 

pembantu. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat 

diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah.  

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: Validity, 

informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan 

memiliki kandungan akurasi yang tinggi. Reliability, informasi yang 

dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. 

Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat 

menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah 

Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat 

memanfaatkan waktu secara optimal. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

(SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi 

yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 

13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan 

direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi 

keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari 
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proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku 

jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar 

pembantu. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat 

diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah. 

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, 

meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor 

tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004 dalam Nurlaela dan 

Rahmawati 2010). 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). Dukungan atasan berpengaruh dalam mendukung 

suksesnya implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dalam Lyna 

Latifah dan Arifin Sabeni ( 2007) Dukungan atasan juga berpengaruh 

dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru selain itu 

dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya 

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

Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan manajemen puncak 

(atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan 

manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus 
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terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif, menurut shield 

(1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa 

pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi 

seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk 

dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut 

dengan tujuan organisasi. 

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 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ”PENGARUH FAKTOR 

KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI 

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH” (Studi Kasus Pada 

Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi). 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dengan 

pertanyaan riset berikut :  

1. Apakah Dukungan Atasan berpengaruh terhadap implementasi Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah?  

2. Apakah Kejelasan Tujuan berpengaruh terhadap implementasi Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah? 

3. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap implementasi Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas  maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh dukungan atasan terhadap implementasi 

sistem akuntansi keuangan daerah 

2. Untuk menguji pengaruh kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem 

akuntansi keuangan daerah 

3. Untuk  menguji pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem 

akuntansi keuangan daerah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, hasil yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 
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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. 

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 Penyusunan Skripsi 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian, meliputi : Pengertian Otonomi Daerah, Kewenangan 

Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Pemerintah 

Daerah (implementasi dan kendalanya di Daerah), Faktor 

Keperilakuan Organisasi, Tinjauan Penelitian Sebelumnya, 

Perumusan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Populasi, 

Sampel, Metode Pengumpulan Data, Data dan Sumber Data, 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel,Uji Kualitas 

Data, 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 tenteng simpulam dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan 


