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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keperilakuan  organisasi  pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada 

ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan 

pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan 

demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua 

komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi 

formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Jadi, perilaku organisasi adalah 

suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam 

organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh 

organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap 

organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya 

Organizational Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di 

dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan 

perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu 

untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian 

tujuan, keprilakuan Organisasi sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku 

individu atau kelompok yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena 

itu – sebagaimana telah disinggung diatas – pengkajian masalah perilaku 

organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku 

individu atau kelompok. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup 
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kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu 

organisasi. Dalam kaitan ini, aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur, 

komponen atau sub sistem dari ilmu perilaku organisasi antara lain adalah : 

motivasi, kepemimpinan, stres dan atau konflik, pembinaan karir, masalah 

sistem imbalan, hubungan komunikasi, pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan, produktivitas dan atau kinerja (performance), kepuasan, pembinaan 

dan pengembangan organisasi (organizational development), dan 

sebagainya.Sementara itu aspek-aspek yang merupakan dimensi eksternal 

organisasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, perkembangan teknologi, 

kependudukan dan sebagainya, menjadi kajian dari ilmu manajemen strategik 

(strategic management). Jadi, meskipun faktor eksternal ini juga memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan organisasi dalam 

mewujudkan visi dan misinya, namun tidak akan dibahas dalam konteks ilmu 

perilaku organisasi. (Adelia dan supriadi,2013) 

Pengembangan Sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengim-

plementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap 

sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak 

hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian 

menunjukkan bahwa factor  perilaku dari individu pengguna sistem sangat 

menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Faktor 

perilakuan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor 

organisasional  (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan ) serta 
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adanya konflik kognitif dan afektif yang juga berpengaruh dalam implementasi 

sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal.  

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Chenhall (2004) dalam 

siti Rahmawati dan Rahmawati (2010) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa faktor-faktor perilaku selama implementasi akan meningkatkan 

kegunaan sistem ABCM pada perusahaan. Konflik Afektif berhubungan 

negative dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.Penelitian ini 

mendukung dari penelitian  menurut Chenhall (2004)  dalam siti nurlaela dan 

rahmawati (2010) dimana faktor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan 

sistem ABCM. Hubungan tidak langsung antara faktor organisasional dengan 

sistem yang dimediasi dengan konflik kognetif ada perbedaan yang sangat 

kecil. 

Dalam penyusunan laporan keuangan terjadi tidak sesuai sistem di 

mana telah di buktikan dalam penelitian Heri Hidayat (2008) dalam siti 

nurlaela dan Rahmawati (2010) tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian 

Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil 

menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan 

antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 dan 

Permendgri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur 

organisasi baru yang sesuai PP No.58 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2006 dan 

Permendagri No.13 Tahun 2006. 
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Penelitian yang dilakukan Abdul  Rohman  (2009)  ,  Pengelolaan 

Keuangan  Daerah   Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah  

Daerah  (survey pada Pemerintah  Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini 

menunjukkan bahwa implementasi sistema kuntansi pemerintaan  intern.  Hasil 

ini mengidentifikasikan bahwa implementasi sistema kuntansi dan sistem 

pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar 

pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemda di Jawa Tengah. 

Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. 

Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan 

perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan satu 

kesatuan   yang    terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),  

Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) . 

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela 

dan Rahmawati (2010) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Faktor Keperilakuan 

Organisasi Terhadap Kegunaan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor  perilaku  organisaional, konflik 

kognitif dan afektif dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi  

Keuangan Daerah di Pemerintah  Daerah. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Faktor 

Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah di Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian Siti Nurlaela dan 

Rahmawati (2010) meneliti Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi 
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Terhadap Kegunaan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di 

SUBOSUKAWONOSRATEN. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH FAKTOR 

KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP  SISTEM AKUNTANSI 

DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN JAWA TENGAH” 

B. RumusanMasalah 

1. Apakah faktor   dukungan  atasan berpengaruh meningkatkan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah?   

2. Apakah faktor   kejelasan tujuan  berpengaruh meningkatkan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah? 

3. Apakah faktor Pelatihan berpengaruh meningkatkan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah? 

 

C. TujuanPenelitian 

1. Untuk menguji  pengaruh  faktor  dukungan atasan dalam meningkatkan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.  

2. Untuk menguji  pengaruh faktor kejelasan tujuan dalam meningkatkan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

3. Untuk menguji langsung faktor Pelatihan dala, meningkatkan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis : 

Hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi tambahan wawasan dan 

pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi sektor publik mengenai 

pengaruh dukungan atasan,kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap 

peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

2. Bagi Praktisi : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan dapat menjadi 

acuan dan bahan pertimbangan dalam membuatan kebijakan di masa yang 

akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Bagi Mahasiswa : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus juga 

tambahan pengetahuan khususnya dibidang ekonomi sektor publik yang 

bilamana mungkin tidak dibahas secara lengkap dalam suatu perkuliahan. 

4. Bagi Peneliti Lain : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas secara garis besar mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya serta metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai data yang di rinci, pengolahan 

data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil analisis 

data. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain 

itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran 

yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari 


