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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 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 Keuangan Daerah. Terbitnya 

Peraturan Mentri 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 diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh 

bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan good governance 

dan clean government. 
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Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan 

berupa tata kelola pemerintahan yang baik (good government), pemerintah 

terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan 

penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000). 

Salah satu cara yang di tempuh pemerintah yang menerbitkan dan 

menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan 

keuangan negara/daerah. 

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu 

menyediakan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, relevan, 

tepat waktu dan dapat di percaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem 

informasi yang handal. Dalam rangka menetapkan 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. 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 di terapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat 

lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang di perlukan saat ini. 

Pengembangan Sistem memerlukan suatu perencanaan dan 

pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan 
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terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi 

sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak 

penelitian menunjukkan bahwa faktor 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 

adanya konflik kognitif dan afektif  yang juga berpengaruh dalam 

implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal. 

Chenhall (2004) dalam Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor perilaku selama 

implementasi akan meningkatkan kegunaan sistem ABCM  pada perusahaan. 

Konflik Afektif berhubungan negatif dengan kegunaan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung dari penelitian Chenhall (2004) 

di mana faktor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan sistem ABCM. 

Hubungan tidak langsung antara faktor organisasional dengan sistem yang di 

mediasi dengan konflik kognitif ada perbedaan sangat kecil. Dan saran untuk 

penelitian lanjutan dengan lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas dan 

Kantor dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah saja. Penelitian tersebut 

Saran penelitian tersebut di perluas untuk seluruh Dinas di Pemerintah 

Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Pengambangan instrumen yaitu di 

sesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang di teliti 

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) dalam Siti Nurlaela dan 

Rahmawati tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem 
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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 Permendagri 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. 

Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), dalam Siti Nurlaela dan 

Rahmawatii tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan 

Permendagri Nomor 13 Tahun  2006, Hasil penelitin menunjukkan bahwa 

Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan Pemendagri No 13 tahun 2006, sedangkan 

regulasi tidak mempengaaruhi secara signifikan. 

Penelitian yang di lakukan Abdul Rohman (2009) dalam Siti Nurlaela 

dan Rahmawati (2010) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, 

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja 

Pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah) 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi 

pemerintah dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa 

implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah 

dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan 

intern pada pemda di Jawa Tengah. 
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Penelitian ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Nurlaela dan Rahmawati (2010) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Faktor 

Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN. Penelitian ini menguji pengaruh 

faktor keperilakuan organisaional dalam meningkatkan kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah  Daerah. Terbitnya Peraturan 

Mentri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No. 

13 Tahun 2006, sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Mentri Dalam Negeri 

Nomor 900/079/BAKD Tanggal 12 Februari 2008 hal Pedomanan 

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan memberikan 

gambaran mengenai operasionalisasi penerapannya dalam proses pencatatan 

akuntansi baik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

maupun Satuan Kerja Pengguna Anggaran (SKPD). Perbedaannya adalah 

pada penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi 

Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di DPPKAD 

SUBOSUKAWONOSRATEN, sedangkan penelitian Siti Nurlaela dan 

Rahmawati (2010) meneliti Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi 

Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di 

SUBOSUKAWONOSRATEN dengan variabel Intervening melalui konflik 

afektif dan kognitif. 

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

faktor keperilakuan organisasi yang meliputi dukungan atasan, kejelasan 

tujuan dan pelatihan berpengaruh langsung untuk meningkatkan kegunaan 
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sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010). 

Bedasarkan latar belakang uraian yang dikemukakan di atas, maka 

penulis atau peneliti tertarik untuk melakukan penlitian terhadap 

permasalahan dalam meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah ini lebih lanjut pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah  

“PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN  ORGANISASI  

TERHADAP  KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN 

DAERAH DI DPPKAD SUBOSUKAWONOSRATEN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi  

keuangan daerah? 

2. Apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi  

keuangan daerah? 

3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi  

keuangan daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi  keuangan daerah. 

2. Untuk menguji pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi  keuangan daerah. 

3. Untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi  

keuangan daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi  

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah Literatur atau 

pengalaman dan ilmu lebih mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi  

Terhadap  Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

2. Bagi Praktisi  

Sebagai Bahan Pertimbangan dan Masukan dalam 

mengembangkan profesinya bagi  Pemerintah Daerah  dalam Implementasi 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang  transparansi  dan akuntabilitas. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 
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4. Bagi Pemerintah 

Dapat memadai bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan 

 

E. Sistematika Penulisan 

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, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulis. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian, meliputi: Faktor keperilakuan organisasi, dukungan atas, 

kejelasan tujuan, pelatihan, pengertian sistem akuntansi keuangan 

daerah, kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas 

dan transparansi, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan pengembangan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian dn obyek 

Penelitian, Populasi dan Sampel teknik pengambilan sampel, data dan 
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sumber data metode pengumpulan data, definisi operasional variabel 

dan pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh faktor keprilakuan organisasi 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. 


