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PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP 

MANFAAT SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS 

ACCRUALDI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN KARANGANYAR 
 

Abstrak 

 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor perilaku 

organisasi terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di 

organisasi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian 

yang digunakan 40 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

dukungan atasan terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis 

akrual di Kabupaten Karanganyar dengan niali signifikansi (0.003) < 0,05. 

Terdapat pengaruh ekspektasi kinerja terhadap manfaat sistem akuntansi 

keuangan daerah berbasis akrual di Kabupaten Karanganyar dengan niali 

signifikansi (0.006) < 0,05.Terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap manfaat 

sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di Kabupaten Karanganyar 

dengan niali signifikansi (0.000) < 0,05. Terdapat pengaruh pelatihan terhadap 

manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di Kabupaten 

Karanganyar dengan niali signifikansi (0.000) < 0,05. 

 

Kata Kunci : dukungan atasan, ekspektasi kinerja, kejelasan tujuan, pelatihan, 

manfaat sistem 

 

Abstract 

 

The goal in this research is to know the factors influence organizational behavior 

against the benefits of regional financial accounting systems based on local 

government organization accrual Karanganyar Regency. The type of research 

used in this research is quantitative research. Sample research used 40 people. 

Analytical techniques used in this study i.e., multiple linear regression. The results 

showed there is the influence of the support supervisor financial accounting 

system benefit against the area of accrual-based in Karanganyar Regency with 

niali significance (0.003) 0.05. There is influence < expectations performance 

against benefits the system of financial accounting accrual-based areas in 

Karanganyar Regency with niali significance (0.006) 0.05. There is influence < 

clarity of purpose against the benefits of regional financial accounting systems 

based on accrual Karanganyar Regency with niali significance (0000) < 0.05. 

There is the influence of the training system of benefits against financial 

accounting accrual-based areas in Karanganyar Regency with niali significance 

(0000) < 0.05. 

 

Keywords: support supervisor. performance expectations. clarity of purpose. 

training. the benefits of the system. 
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1. PENDAHULUAN 

Penerapan penganggaran berbasis accrual di Swedia telah ada sejak tahun 1960-

antetapi rencana tersebut tidak terealisasi. Penerapan akuntansi berbasis accrual 

pada tahun 1994-an telah membangkitkan kembali pembicaraan mengenai 

penganggaran berbasis akrual.Departemen keuangan Swedia telah melakukan 

beberapa penelitian untuk penerapan penganggaran berbasis accrual.Penerapan 

akuntansi berbasis accrual di Swedia tersebut ditemukan bahwa informasi akrual 

lebih banyak digunakan untuk internal manajemen pada kementerian/lembaga 

daripada penganggaran dan pembuatan kebijakan. (Organisation for Economic 

Cooperation and Development, 2014). Sedangakan menurut Adhikari, Garseth 

(2016) lebih banyak komunikasi dan kolaborasi di antara para aktor di tingkat 

kelembagaan, organisasibidang dan organisasi karena itu diperlukan untuk 

membangun sebuah badan pengetahuan yang koheren dalam memfasilitasi 

reformasi accrual sektor publik negara-negara. 

Menurut Grossi dan Pepe (2009), standar yang diterapkan terkait dengan 

pelaporan keuangan berbasis akrual untuk pemerintah pusat yakni berdasarkan 

Swedish GAAP.Standar ini dikembangkan oleh Ekonomic Stirnings Verket 

(ESV), yakni suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam 

manajemen keuangan sekaligus sebagai pengembang standar pemerintah. Tujuan 

awal menerapkan basis accrual di Swedia adalah untuk mendukung kinerja 

manajemen dan sebagai inovasi manajemen publik. Hal ini berarti bahwa 

kontribusi akuntansi akrual untuk pencapaian tujuan manajemen keuangan pada 

pemerintah pusat dikaitkan dengan tujuan yaitu, efisiensi tinggi dan efektivitas 

dalam penggunaan sumber daya pemerintah pusat (Paulsson, 2006). Sedangkan 

hasil penelitian Baries, Sutaryo (2017) metode akuntansi accrual memberikan 

informasi yang lebih berguna dari pada metode akuntansi basis kas. 

Dalam rangka implementasi SAP di Indonesia berbasis accrual 

sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis accrualdi 

Indonesia adalahPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010mengenai SAP 

Berbasis Akrual ditetapkan, yakni pada tanggal 22 Oktober 2010, SAP berbasis 
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accrual ini merupakan standar sebagai pedoman untuk dapat menyajikan 

informasi keuangan basis accrual dengan Laporan Realisasi Anggaran berbasis 

kas. Dengan mempertimbangkan pengguna standar yang masih dalam tahap 

pembelajaran, maka entitas pemerintah dapat menerapkan SAP basis kas menuju 

akrual (Cash Toward Accrual). Penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh 

akan dilakukan untuk pelaporan tahun 2015. Diharapkan semua organisasi 

pemerintah termasuk pemerintah daerah, sudah melaksanakan Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual (APBA). Perubahan basis akuntansi dari basis kas 

menjadi Basis Accrualdiharapkan mampu memberikan manfaat terkait dengan 

informasi penentuan cost dalam rangka program penghematan (cost saving) 

maupun informasi atas asset sehingga mampu memberikan informasi akurat 

terkait peningkatan pendapatan (revenue generating).Sedangkan Hassan (2013) 

menyarankan beberapa hal yang harus terpenuhi agar implementasi basis accrual 

tidak berakhir dengan sia-sia yaitu: menciptakan teknologi informasi yang 

mendukung basis accrual dan ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Menurut Wayan (2017) akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan 

laporan keuangan tanpa adanya pengawasan dan motivasi dari atasan laporan 

keuangan yang disusun memperoleh hasil yang lebih baik, dengan adanya sistem 

pengendalian intern yang mengawasi dan mengarahkan dari pihak principal dan 

agent sehingga dapat memberikan informasi yang sebenarnya untuk disampaikan 

dalam penyususnan laporan keuangan, perlu adanya motivasi kerja dalam 

pembuatan laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan 

laporan keuangan tepat pada waktunya dan dapat menyampaikan informasi yang 

sebenarnya bagi para penggunannya. 

Menurut Laughlin (2012) Akuntansi Acrual adalah metode pencatatan 

transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas diterima atau dibayarkan 

dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang akan 

diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan 

seharusnya dicatat. Sedangkan Halim dan Kusufi (2012) Basis Accrual adalah 

dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 
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dan peristiwa itu terjadi(bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar, oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam 

catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadi). 

Akuntansi berbasisaccrual diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, 

kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik terkait dampak 

kebijakan pemerintah, meningkatkan efisien dan efektivitas organisasional dan 

mendorong peningkatan integritas. Menurut Bastian (2010:315), keuntungan basis 

akrual yaitu 1) basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang 

dikonsumsi, diubah, dan diperoleh, 2) basis accrualmenunjukkan gambaran 

pendapatan, dan 3) basis accrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. 

Kondisi di Indonesia yang diperhatikan sebelum SAP berbasis akrual 

diterapkan pada 2015 adalah terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Tahun 2013 yang diaudit BPK sekitar 16 provinsi dan 115 kab/kota yang 

mendapat opini WTP. Sedangkan kondisi saat ini di Propinsi Jawa Tengah terjadi 

peningkatan opini entitas dalam 5 tahun terakhir, tahun 2012 opini WTP di 

wilayah jawa tengah 11 daerah, sedangkan tahun 2016 sudah ada 31 wilayah yang 

memiliki opini WTP (BPK Propinsi Jawa Tengah 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ellwood dan Newberry, (2006) 

menunjukkan bahwa adopsi dan pengembangan akuntansi accrual di sektor 

publik merupakan pengembangan teknis dimaksudkan untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Yaitu membandingkan pengembangan dan 

penggunaan akuntansi akrual di sektor publik reformasi manajemen keuangan 

di Inggris dan Selandia Baru.Di kedua Negara tersebut, akuntansi akrual, yang 

dikembangkan, juga menyediakan sarana layanan dan penegak aturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memajukan privatisasi dan liberalisasi 

yang konsisten dengan prinsip-prinsip neo-liberal. 

Tujuan penelitian ini meliputi : 1) Untuk menganalisis dan memberi 

bukti empiris mengenai pengaruh dukungan atasan terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar. 2) 

Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh ekspektasi 

kinerja terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di 
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Kabupaten Karanganyar. 3) Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris 

mengenai pengaruh kejelasan tujuan terhadap manfaat sistem akuntansi 

keuangan daerah berbasisaccrual di Kabupaten Karanganyar. 4) Untuk 

menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh pelatihan tujuan 

terhadap manfaatsistem akuntansi keuangan daerah berbasisaccrual di 

Kabupaten Karanganyar. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Sampel penelitian yang digunakan 40 orang. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini 

yang digunakan 158 orang sehingga sapel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 40 dengan teknik purposive sapling. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel n Koefisien Signifikan 

(constanta)                                                           -

5.363 

Dukungan atasan x1 40 0.172 0.003 

Ekspektasi kinerja 

x2 

40 0.140 0.006 

Kejelasan tujuan x3 40 0.370 0.000 

Pelatihan x4 40 0.447 0.000 

R
2
 = 0,905 

F = 83,350   sig = 0.000 

 

Sumber : SPSS diolah 2019 
 

Manajemen puncak memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus 

pengembangan sistem implementasi. Dukungan manajemen puncak meliputi 

penyusunan sasaran dan penilaian tujuan, mengevaluasi usulan proyek 

pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemprosesan yang 

dibutuhkan, melakukan review program dan rencana pengembangan sistem 

informasi. 
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Berdasarkan hasil penelitia dukungan atasan terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan menunjukkan nila t (3.191) dengan nilai sig (0.003) < 0,05: 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap 

manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasisaccrual di Kabupaten 

Karanganyar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Narmala (2017) dalam 

penelitianya menunjukkan berdasarkan hasil uji hipotesis Pengaruh dukungan 

atasan terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik 

kognitif dan konflik afektif menunjukkan nilai sig 0,002 < 0,05 artinya terdapat 

Pengaruh dukungan atasan terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah 

berbasis accrual dengan konflik kognitif dan konflik afektif. 

Ekspektasi kinerja merupakan sebagai tingkat dimana seorang individu 

meyakini bahwa menggunakan sistem informasi akuntansi keuanganakan 

membantu dalam meningkatkan kinerjanya (Hamzah, 2010) 

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh ekspektasi kinerja terhadap manfaat 

sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar 

menunjukkan nilai t (2.928) dengan nilai sig (0.006) < 0,05: H0 ditolak dan H1 

diterima . Artinya terdapat Pengaruh ekspektasi kinerja tujuan terhadap manfaat 

sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar. 

Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Muhammad (2013) dalam 

penelitianya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh ekspektasi kinerja terhadap 

manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual. 

Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadang 

kala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling 

bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Tujuan organisasi ditentukan 

negosiasi. Tawar menawar dan perdagangan pengaruh adalah hambatan yang 

dikenakan oleh berbagai partisipan dan oleh lingkungan eksternal maupun 

internal.  

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu 

keberhasilan sistem, kerena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih 

dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai 
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tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Tujuan 

organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, 

yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya 

organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kejelasan tujuan terhadap manfaat 

sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar 

menunjukkan nilai t (4.528) dengan nilai sig (0.000) < 0,05: H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya terdapat Pengaruh kejelasan tujuan terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar. 

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Narmala (2017) 

berdasarkan hasil uji hipotesis Pengaruh kejelasan tujuan terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif 

menunjukkan nilai sig 0,004 < 0,05 artinya terdapat Pengaruh kejelasan tujuan 

terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrualdengan 

konflik kognitif dan konflik afektif. 

Pelatihan merupakan suatu proses sistematis untuk mengubah perilaku, 

pengetahuan dan motivasi dari karyawan saat ini, untuk meningkatkan kesesuaian 

antara karakteristik karyawan dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pekerjaan. 

Pelatihan adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan 

meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan 

individu.  

Secara umum tujuan suatu pelatihan diarahkan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjebatani kesenjangan antara 

pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik 

pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan 

kebutuhan individu maupun kebutuhan perusahaan. Pelatihan ditunjukan kepada 

semua karyawan, baik karyawan lama ataupun karyawan baru, bagi karyawan 

baru pelatihan dilakukan guna meningkatkan wawasan karyawan untuk dapat 

mengerti pengoperasian peralatan atau mesin, kepada siapa mereka 

bertanggungjawab, dan bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi, 

sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih meningkatkan hasil 
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pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat memperbaiki efisiensi 

dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya. 

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh pelatihan terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di Kabupaten Karanganyar 

menunjukkan nilai t (4.831) dengan nilai sig (0.000) < 0,05: H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya terdapat pengaruh pelatihan terhadap manfaat sistem akuntansi 

keuangan daerah berbasis accrual di Kabupaten Karanganyar. 

Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian  Narmala (2017) 

berdasarkan hasil uji hipotesis Pengaruh pelatihan terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif 

menunjukkan nilai sig 0,001< 0,05 artinya terdapat Pengaruh pelatihan terhadap 

manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrualdengan konflik 

kognitif dan konflik afektif. 

 

4. PENUTUP 

Terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan 

daerah berbasisaccrualdi Kabupaten Karanganyar dengan nilai signifikansi 

(0.003) < 0,05. Terdapat pengaruh ekspektasi kinerja terhadap manfaat sistem 

akuntansi keuangan daerah berbasisaccrual di Kabupaten Karanganyar dengan 

nilai signifikansi (0.006) < 0,05. Terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap 

manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrualdi Kabupaten 

Karanganyar dengan nilai signifikansi (0.000) < 0,05. Terdapat pengaruh 

pelatihan terhadap manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis accrual di 

Kabupaten Karanganyar dengan nilai signifikansi (0.000) < 0,05. 
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