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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntansi Keuangan Daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk 

mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan 

daerah. Akuntansi Keuangan Daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat 

otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari 

pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan 

kepada publik. 

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam 

menciptakan sebuah sistem yang powershare pada setiap level pemerintahan 

serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Sistem MAKUDA 

sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang diperlukan saat ini, maka diperlukan suatu sistem 

pencatatan akuntansi yang baru yaitu sistem akuntansi keuangan daerah Latifah 

dan Sabeni (2007). 

Bastari (2004) dalam Mranani dan Lestiorini (2011) mengemukakan 

sistem lama (MAKUDA) dengan ciri-ciri antara lain single entry (pembukuan 

tunggal), incremental budgeting (penganggaran secara tradisional yang rutin 

dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak 

dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah, karena beberapa alasan yaitu tidak 

mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, 

atau dengan kata lain dapat memberikan laporan neraca, tidak mampu 
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memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau 

public tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya 

kenaikan atau penurunan kas daerah, sistem yang lama (MAKUDA) ini juga 

tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD berbasis kinerja sesuai ketentuan PP No. 105 tahun 2000. 

Adanya UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

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 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. 

Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) dalam Nurlaela dan 

Rahmawati (2010) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan 

regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.  

Penelitian yang dilakukan Abdul Rohman (2009)  dalam Nurlaela dan 

Rahmawati (2010) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, 

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja 

pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Kabupaten Magelang) penelitian 

ini 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 mempengaruhi atau 

memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemkab Magelang. 

Penelitian yang dilakukan Nurkhamid (2008) dalam Mranani dan 

Lestiorini (2011) tentang implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja 

instansi pemerintah menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak 

berpengaruh  negative terhadap keterbatasan sistem informasi dan berpengaruh 

positif terhadap komitmen manajemen, pelatihan, budaya organisasi, serta 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, namun kesulitan menentukan 

ukuran kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.  

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) dalam Engko (2013). Faktor 
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perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional 

(pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, dan pemanfaatan teknologi 

informasi). 

Dengan demikian untuk menjawab tantangan yang ada, maka sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD) mulai diperkenalkan dan 

diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dan kesusksesan 

dari sistem tersebut tergantung dari faktor keperilakuan dalam organisasi. 

Peneliti ini mengembangkan dari penelitian Engko (2013) mengenai 

analisis faktor organisasional dalam implementasi sistem akuntansi keuangan 

daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah 

pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel pemanfaatan 

teknologi informasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH FAKTOR 

KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM 

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA DINAS DI 

KABUPATEN KARANGANYAR)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan riset 

berikut :  
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1. Apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah?  

2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah?  

3. Apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah?  

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah.  

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah.  

3. Menguji dan menganalisis pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak 

Akademisi dapat memberika kontribusi dalam menambah literatur 
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mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam Implementasi 

sistem akuntansi keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara 

ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan 

diteliti, kerangka teori, penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis penelitian. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, definisi operasional variabel dan metode 

analisis data. 
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Bab IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian, 

karekteristik responden, analisis data dan pembahasan. 

Bab V :  PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan 

dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 


