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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering 

disebut dengan Good Governance. Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk 

keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah 

Indonesia telah menyiapkan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan 

peraturan yang menuntut pemerintah pusat juga pemerintah daerah untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

(Rihardjo dan Jaladri, 2016) 

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

telah selesai disusun Komite Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai 

Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut 

mensyaratkan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan pemerintah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis 

akrual dan paling lambat tahun akhir 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah 

sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual 

dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih dapat 

dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan 
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ekonomi, sosial dan politik. Selain itu keefektifan dalam penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat diperlukan pemerintah yang memiliki 

tata kelola keuangan yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan jelas dan 

dapat dipertanggungjawaban serta lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 

(Rihardjo dan Jaladri, 2016) 

Penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi 

manajemen keuangan dan birokrasi, reformasi seperti itu telah digalakkan oleh aparat 

pemerintah, khususnya Departemen Keuangan yang menjadi barisan paling depan 

dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian-

kementerian lain dalam birokrasi penulis yakin akan segera mengikutinya, sepanjang 

perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah budaya organisasi yang lebih 

akuntabel. Hal ini dapat terlihat dari minat mereka pada saat ikut serta dalam program 

pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi pemerintah pada saat Departemen 

Keuangan melaksanakan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah 

yang dimulai sejak tahun 2007 untuk satuan kerja di Kementerian Keuangan dan 

mulai tahun 2008 untuk satuan kerja di kementerian lain diluar Depertemen 

Keuangan. (Iznillah, 2015) 

Perubahan standar akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa 

dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini 

bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan prokontra mengenai siap dan tidak 
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siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus 

timbul. 

Melihat hal tersebut, Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu 

faktor yang menduduki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP 

(Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan “akuntansi berbasis akrual 

mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah  adanya pilihan atas berbagai 

penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain 

dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan sehingga 

sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten.” Pemerintah daerah wajib 

memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang keuangan daerah dan 

sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. 

Ardiansyah (2012) menunjukan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia 

yang ada di sebuah SKPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut 

untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Maka dari itu 

harus dipastikan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar 

mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga diperlukan 

komitmen pemerintah daerah agar peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan 

berjalan dengan efektif. Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan secara empiris bahwa 

komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar 
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Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual karena semakin tinggi komitmen organisasi 

dalam penerapan peraturan pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan pemerintah 

daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi, maka pemerintah akan menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan menggunakan informasi 

yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan pemerintah lebih transparan dan 

memiliki akuntabilitas. 

Dalam menunjang keefektifan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

teknologi informasi yang ada. Penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada 

pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada 

pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan 

laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan 

untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan 

analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan 

keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi 

informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 

tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari 

PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah. Teknologi 

merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang 

kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer 
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akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu 

pejabat pengelola keuangan SKPD dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi 

Pemerintah berbasis akrual. 

Faktor selanjutnya adalah penerapan sistem pengendalian intern. Meskipun 

pemerintahan memiliki seperangkat perundangan dan peraturan mengenai 

pengelolaan keuangan yang memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara 

tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Hal 

ini dibuktikan secara empiris oleh Widyaningrum dan Rahamawati (2010) bahwa 

pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas 

keuangan pemerintah daerah yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah 

dinyatakan dengan ketepatanwaktu dan keterandalan. Dari hal tersebut menunjukan 

bahwa sistem pengendalian internal sangat diperlukan karena dapat memberikan 

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 

tercermin dari kualitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Iznillah (2015) dengan menambah satu variabel yaitu sistem pengendalian intern. 

Penambahan variabel tersebut dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk meneliti 

pengaruhnya terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul ”PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA 

MANUSIA, KOMPETENSI ORGANISASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS 

AKRUAL” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi 

SAP berbasis akrual? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis 

akrual? 

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi 

SAP berbasis akrual? 

4. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap 

implementasi SAP berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi organisasi berpengaruh 

terhadap implementasi SAP berbasis akrual. 

3. Untuk menguji dan menganalisis  pengaruh teknologi informasi berpengaruh 

terhadap implementasi SAP berbasis akrual. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian 

intern berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi Pemerintah:  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang cara yang terbaik 

dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 

Bagi Peneliti:  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta 

wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 
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Bagi Penelitian Selanjutnya: 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 

E. Sistematika Penulisan  

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur 

dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I:             Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II:            Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III:            Metode Penelitian 

Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional 

dan variabel, metode analisis yang digunakan. 

BAB IV:            Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V:            Penutup 

Sebagai bab terakhir dari peneitian ini akan diuraikan simpulan 

yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam 

pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan 

batasan berdasarkan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


