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PENERIMAAN ATAS SISTEM AKUNTANSI AKRUAL DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP MOTIVASI, KINERJA  DAN KEPUASAN KERJA 

(Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Sukoharjo) 

 

Abstraks 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai 

pengaruh penerimaan SAP berbasis akrual dan pengaruhnya terhadap motivasi, kinerja, 

dan kepuasan kerja di Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah PPK 

SKPD yang bekerja di Kabupaten sukoharjo. Teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan metode teknik sampling jenuh yaitu 

teknik sampling yang didasarkan dengan menggunakan seluruh populasi.. Dengan 

menyebar kuesioner sebanyak 42 dan yang kembali tetap 42 kuesioner. Model analisis 

data yang digunakan adalah model partial least square dengan menggunakan alat uji 

SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan SAP akrual 

berpengaruh terhadap motivasi dan kepuasan kerja namun tidak berpengaruh terhadap 

kinerja, sedangkan motivasi sendiri berpengaruh terhadap kepuasan kerja namun tidak 

berpengaruh terhadap kinerja,, dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Kata Kunci:Penerimaan SAP akrual, motivasi, kinerja, kepuasan kerja. 

Abstract 

This study aims to analyze and provide empirical evidence regarding the effect of 

accrual-based SAP acceptance and its effect on motivation, performance, and job 

satisfaction in Sukoharjo Regency. The population in this study is PPK-SKPD who 

works in Sukoharjo Regency. The sampling technique used in this research is the 

saturation sampling technique method, which is a sampling technique that is based on 

using the entire population. 42 questionnaires were distributed and 42 were returned. 

Analysis model used is a partial least square model using SmartPLS test equipment. 

The results of this study indicate that SAP accrual acceptance influences motivation 

and job satisfaction but does not affect performance, whereas motivation itself 

influences job satisfaction but does not affect performance, and job satisfaction does 

not affect performance 

Keywords: SAP acceptance of accruals, motivation, performance, job satisfaction. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam upaya meningkatkan pemerintahan indonesia yang baik dan menciptakan 

terbentuknya pemerintaha yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah 

merubah sistem akuntansi yang semula berbasis kas di ubah menjadi berbasis akrual 

dan dengan diubahnya sistem akuntansi tersebut dapat memberikan transparansi kepada 

masyarakat dan juga meminimalisir kecurangan-kecurangan untuk oknum-oknum 

tertentu.Standar akuntansi oemerintah bertujuan untuk memberikan pedoman pokok 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik di pemerintah pusat maupun 

pemeritah daerah (Hasibuan,2015). 

Dalam tata kelola keuangan negara salah satu aspek terpentingnya yaitu standar 

akutansi pemerintahan. Maraknya penggunaan akuntansi akrual pada organsiasi sektor 



 

2 

publik antara lain disebabkan oleh adanya tekanan reformasi akuntansi sektor publik 

yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan yang transparan 

akuntabel,ekonomis,ektif, dan efisien Sealin itu juga terdapat tekanan dari lembaga-

lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, IMF, oleh karena itu dengan tekanan 

yang ada maka penerimaan tiap-tiap SKPD pasti akan berbeda-beda dan akan 

mempengaruhi bagaimana kepuasan kinerja dan motivasi kinerja para SKPD. 

Sistem akuntansi akrual sendiri dianggap dapat memberikan informasi yang lebih 

berguna untuk pengambilan keputusan dibandingkan degan akuntansi berbasis kas 

(Tickle & Geoffery, 2010 dalam Hasibuan dan Mada 2013). Karena dalam sistem 

akuntansi akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan 

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam 

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD. 

Halim dan Kusufi (2012: 53) dalam Lamonisi (2016) menyimpulkan bahwa basis 

akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, 

tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah 

aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010: 120) 

dalam Lamonisi (2016) adalah: Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam 

jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat, Relevansi akuntansi akrual menjadi 

terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi,Dalam pembandingan dengan 

basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, 

sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal, Peluang manipulasi keuangan yang 

sulit dikendalikan. 

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) basis akuntansi 

akrual memiliki manfaat sebagai berikut: Memberikan gambaran yang utuh atas posisi 

keuangan pemerintah, Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan 

kewajiban pemerintah, Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait 

biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 

Dalam implementasi SAP berbasis akrual sendiri membutuhkan waktu yang lama 

karena banyak kendala-kendala yang dihadapi. Oleh karena itu para SKPD perlu 

diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat menerima SAP yang baru dan bisa berdampak 

positih terhadap pekerjaannya karena dengan berjalan baiknya penerapan SAP berbasis 

akrual ini diharapkan akan mewujudkan pemerintaha yang baik dan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat pada umumnya. 
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Kinerja merupakan deskripsi dari tingkat pencapaian suatu kegiatan, program 

atau kebijakan dari organisasi. Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik 

karena menggambarkan hasil kerja yang dicapai pemerinah dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kebijakan yang baru. 

Motivasi adalah dorongan yang datang dari diri sendiri atau orang lain maupun 

dari lingkunan setempat, motivasi bersifat positif karena bisa merubah orang menjadi 

lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya dalam hal inimotivasi digambarkan 

sebagai apa yang orang tersebut lakukan dan capain untuk menjadi lebih baik. motivasi 

sangat penting bagi pegawai dalam bekerja. Sudin dan Sudarman (2010:6) dalam 

jurnalnya mengemukakan bahwa, “Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai, jadi baik dan buruknya motivasi pegawai menjadi salah satu 

alasan tinggi rendahnya kinerja yang dihasilkan”. Motivasi dapat meningkatkan kinerja 

dari pegawai ketika dari dalam diri tumbuh dorongan untuk bekerja keras dan antusias 

dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Kepuasan kinerja dapat menentukan sikap karyawan terhadap pekerjaanya. 

Robbins dan judgem(2008:99) berpendapat bahwa “Seseorang dengan ingkat kepuasan 

kinerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut”. 

Kretiner dan Kinicki (2005:272) berpendapat bahwa “Kepuasan Kinerja Berasal dari 

persepsi seseorang bahwa output pekerjaan,relatif sama dengan inputnya perbandingan 

yang mendukung output atau input lainnya yang signifikan”. 

Input merupakan suatu hal yang diberikan karyawan kepada perusahaan seperti 

tenaga, pikiran, dan waktu dan lain-lain. Sedangkan output sendiri merupakan sesuatu 

yang diperoleh dan dirasakan karyawan dari perusahaan seperti gaji, dan benefit 

tambahan, hubungan sosial dan lain-lain. Sehingga diharapkan dalam penerapan SAP 

berbsasis akrual ini dapat meningkatkan kepuadan kinerja karyawan yang nanyinya 

berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Eveaba 

Mousin, Tuan Zainun Tuan Mat, Erlane K.Ghani, Abdul Aris Azeban, dan Adi Gunardi  

(2018) yang mengambil judul Accountants’ acceptance of accrual accounting systems 

in the public sector and its influence on motivation,satisifaction and performance. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis merubah studi kasusnya diubah di 

pemerintah kabupaten Sukoharjo dan juga pengembangan atau penyempurnaan 

terhadap kuisoner yang di sebarkan , maka dari itu penulis melakukan penelitian 

mengenai “PENERIMAAN ATAS SISTEM AKUNTANSI AKRUAL DAN 
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PENGARUHNYA TERHADAP MOTIVASI DAN KEPUASAN KINERJA (Studi 

kasus pada SKPD dan di Kabupaten Sukoharjo)” 

 

2. METODE  

2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan survey responden PPK SKPD di pemerintah 

kabupaten Sukoharjo Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi 

dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. 

2.2 Populasi, Sampel dan teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

PPK SKPD di Kabupaten Sukoharjo.  

Menurut Sugiyono (2010:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili 

keberadaan populasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian 

ini menggunakan metode teknik sampling jenuh yaitu teknik sampling yang 

didasarkan dengan menggunakan seluruh populasi. 

2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer diperoleh dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari PPK SKPD dan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

sebagai responden dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang 

telah dibagikan kepada PPK SKPD dan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.  

2.4 Devinisi Oprasional Variabel dan Pengukurannya 

2.4.1 Variabel Dependen 

a) Motivasi  

Motivasi sangat penting bagi pegawai dalam bekerja. Sudin dan 

Sudarman (2010:6) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa, “Motivasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, jadi 

baik dan buruknya motivasi pegawai menjadi salah satu alasan tinggi 
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rendahnya kinerja yang dihasilkan”. Perangkat desa dapat meningkatkan 

kinerjanya ketika dari dalam diri tumbuh dorongan untuk bekerja keras 

dan antusias dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Sedangkan motivasi yang dimaksud dalam peneltian ini adalah 

usaha atau dorongan untuk melakkan sesuatu pekerjaan dengan tujuan 

yang ditentukan dan dengan harapan berupa hasil yang memuaskan. 

Variabel motivasi diukur dengan menggunakan skala likert. 

Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban  diberi skor 5 untuk 

“Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “ Cukup 

Setuju (CS),” skor 2 untuk “ Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk 

“Sangat Tidak Setuju (STS). 

b) Kepuasan kerja  

Koesmono (2005), mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat 

didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan 

pekerjaannya. Testa (1999) dan Locke (1983) dalam Koesmono (2005) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan kegembiraan atau 

pernyataan emosi yang positif hasil dari penilaian salah satu pekerjaan 

atau pengalaman-pengalaman pekerjaan. Lebih lanjut Koesmono (2005) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan 

atau sikap seseorang atau karyawan terhadap pekerjaannya dan 

berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, 

hubungan antar teman kerja, hubungan sosial ditempat kerja dan 

sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah 

dipenuhinya beberapa keinginan dan kebutuhannya melalui kegiatan kerja 

atau bekerja. 

Sedangkan kepuasan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seberapa besar kepuasan pekerja yang timbul saat bekerja di 

lingkungan tempat dimana dia bekerja.  

Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan skala likert. 

Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban  diberi skor 5 untuk 

“Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “ Cukup 

Setuju (CS),” skor 2 untuk “ Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat 

Tidak Setuju (STS). 
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c) Kinerja  

Kinerja merupakan deskripsi dari tingkat pencapaian suatu kegiatan, 

program atau kebijakan dari organisasi. Kinerja pemerintah saat ini 

menjadi sorotan publik karena menggambarkan hasil kerja yang dicapai 

pemerinah dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

atas dasar kebijakan yang baru. Menurut Sulistiyani (2003:223) Kinerja 

seseorang merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi 

karyawan tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu 

tertentu. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha 

dan kesempatan yangdapat dinilai dari hasil kerjanya.Menurut Beach 

dalam Ruky (2006:75) bahwa kinerja adalah sebuah penilaian sistematis 

atas individu karyawan mengenai prestasinya dalam pekerjaannya untuk 

pengembangan. Kinerja adalah sebuah gambara n/deskripsi sistematis 

tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan dari 

seseorang atau satu kelompok. 

Sedangkan yang dimaksud definisi kinerja dalam penelitian ini 

adalah hasil output dari sumber daya manusia dalam suatu instansi dimana 

kinerja menunjukan keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tuagas 

sesuai dengan aturan baru yang di terapkan. 

Variabel kinerja diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk 

setiap pemilihan responden atau jawaban  diberi skor 5 untuk “Sangat 

Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “ Cukup Setuju 

(CS),” skor 2 untuk “ Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

2.4.2 Variabel independen 

a) Penerimaan SAP Akrual 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini 

menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Padahal 

pada akhir tahun 2010, pemerintah telah menerbitkan PP No 71 tahun 

2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi 

pemerintahan. Walaupun PP ini menginstruksikan penerapan akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual murni, namun masih diperkenankan 

penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015, 

selanjutnya diharpakan seluruh pemerintah pusat maupun daerah 
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menggunakan basis akrual penuh. Perbedaan yang sangat menyolok dari 

akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dengan basis akrual 

penuh adalah disajikannya laporan operasional (LO). LO menyajikan 

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 

Sehingga terjadi cut-off untuk menentukan pendapatan maupun beban 

yang terjadi pada satu perode akuntansi 

Sedangkan yang dimaksud penerimaan SAP akrual dalam 

penelitian ini adalah seberapa besar pegawai dapat menerima atudran baru 

untuk menggantikan peraturan atau sistem yang lama. 

Variabel penerimaan SAP akrual diukur dengan menggunakan 

skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban  diberi skor 5 

untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “ 

Cukup Setuju (CS),” skor 2 untuk “ Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk 

“Sangat Tidak Setuju (STS). 

2.5 Metode Anlisis Data 

Analisis data merupakan menguraikan keseluruhan menjadi komponen yang lebih 

kecil untuk mengetahui komponen yang dominan, membandingkan antara 

komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan membandingkan salah satu atau 

beberapa komponen dengan keseluruhan. Teknik analisis data digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pengelolaan data pada penelitian ini akan menggunakan Software SmartPLS 3. 

Structural Equation Modelling (SEM) merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menutup kelemahan yang terdapat pada metode regresi. Menurut para ahli 

metode penelitian Structural Equation Modelling (SEM) dikelompokkan menjadi 

dua pendekatan yaitu pendekatan Covariance Based SEM (CBSEM) dan Variance 

Based SEM atau Partial Least Square (PLS). Partial Least Square merupakan 

metode analisis yang powerfull yang mana dalam metode ini tidak didasarkan 

banyaknya asumsi. Pendekatan (Partial Least Square) PLS adalah distribution free 

(tidak mengasumsikan data tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, 

interval dan rasio). (Partial Least Square) PLS menggunakan metode bootstraping 

atau penggandaan secara acak yang mana asumsi normalitas tidak akan menjadi 

masalah bagi (Partial Least Square) PLS. Selain itu (Partial Least Square) PLS 
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tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan (Partial Least 

Square) PLS. Partial Least Square digolongkan jenis non-parametrik oleh karena itu 

dalam permodelan PLS tidak diperlukan data dengan distribusi normal. Tujuan dari 

penggunaan (Partial Least Square) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana 

dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar 

konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dalam penelitiannya untuk 

mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. 

Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate 

untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana 

inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer 

model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstruknya) 

dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen (kedua 

variabel laten dan indikator) diminimumkan. 

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS (Partial Least Square) dapat 

dikategorikan sebagai berikut: Kategori pertama, adalah weight estimate yang 

digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua mencerminkan estimasi 

jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten 

dan blok indikatornya (loading). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan 

lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. 

 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Outer Model 

3.1.1 Discriminant Validity 

Pengukuran discriminant validity dinilai berdasarkan cross loading 

pengukuran dengan konstruknya atau dengan membandingkan akar AVE dan 

harus lebih besar dari 0,5. Sehingga hasil Discriminant validity bahwa nilai 

akar kuadrat dari AVE. 

Tabel 1. Discriminant Validity 

 Kepuasan 

Kerja 

Kinerja Motivasi Penerimaan 

SAP akrual 

Kepuasan kerja 0,752 n   

Kinerja 0,194 0,675   

Motivasi 0,914 0.086 0,695  

Penerimaan 

SAP akrual 

0,916 0,176 0,881 0,687 
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 (0,752, 0,675, 0,695, dan 0,687) lebih besar dari 0,5. Hasil ini berartidapat 

disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini normal. 

3.1.2 Cronbach’s alpha dan Composite reliability 

Menurut Hair et al. (2014) koefisien cronbach’s alpha dan composite 

reliabelity harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. 

Namun, sesungguhnya uji konsistensi internal tidak mutlak untuk dilakukan 

jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah 

konstruk yang reliabel , sebaliknya konstruk yang reliabel belum tentu valid 

(Cooper dan Schindler, 2014). Koefisien Cronbach’s alpha dan Composite 

reliabelity yang menunjukan nilai ≤ 0,6 mengindikasi bahwa reliabilitas dinilai 

buruk, namun masih bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

3.1.3 Tabel 2. Cronbach’s alpha dan Composite reliability 

 Cronbach’ Alpha Composite Reability 

Kepuasan Kerja 0,744 0,839 

Kinerja 0,717 0,794 

Motivasi 0,729 0,821 

Penerimaan SAP 

Akrual 

0,602 0,771 

Tabel diatas menunjukan bahwa seluruh variabel-variabel laten yang 

diukur dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan Composite 

Reliability yang lebih besar dibandingkan dengan 0,6 dan 0,7 sehingga dapat 

dikatakan bahwa semua variabel laten reliabel. 
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3.2 Analisa inner Model 

3.2.1 Pengujian R2

 
Gambar 1. Pengujian R2 

Modal struktural pada PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 

yang dapat dilihat pada gambar 4.1, yaitu nilai yang ada pada gambar 

variabel kepuasan kerja, kinerja, dan motivasi. Nilai R2 untuk kepuasan 

kerja sebesar 0,891 yang artinya 89,5% variance dari kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh variabel independent, dan 10.5% varians variabel 

dependen yang dijelaskan oleh faktor lain, kemudian R2 pada kinerja 

sebesar 0,092 yang artinya 9,2% variance dari kinerja dipengaruhi oleh 

variabel indipendent yakni Penerimaan SAP Akrual, hal ini berarti 90.8% 

dari variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diukur dalam 

penelitian ini, dan yang terakhir  R2 pada motivasi sebesar 0,775 yang 

artinya 77,5% variance dari motivasi dipengaruhi oleh variabel 

indipendent yakni Penerimaan SAP Akrual, hal ini berarti 22,5% dari 

variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diukur dalam 

penelitian ini. 

3.2.2 Uji Signifikansi 

Uji signifikansi pada model SEM dengan PLS bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

Pengujian hipotesis dengan metode SEM PLS dilakukan dengan cara 
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melakukan proses bootstrapping dengan bantuan program komputer 

smartPLS 3.0 sehingga diperoleh hubungan pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel endogen sebagai berikut: 

Tabel 3. Uji Signifikansi 

  
B 

t-

Statistic 

P-

Values 
Hasil 

Penerimaan SAP Akrual→Motivasi 0,033 26,839 0 
H1 

Diterima 

Penerimaan SAP Akrual→Kepuasan 

Kerja 
0,122 4,053 0 

H3 

Diterima 

Penerimaan SAP Akrual→Kinerja 0,615 0,239 0,811 
H2 

Ditolak 

Motivasi→Kinerja 0,593 1,006 0,315 
H4 

Ditolak 

Motivasi→Kepuasan Kerja 0,123 3,886 0 
H5 

Diterima 

Kepuasan Kerja→Kinerja 0,823 0,735 0,463 
H6 

Ditolak 

3.3 Pembahasan 

Hipotesis 1 yang menyatakan Penerimaan SAP akrual berpengaruh  

terhadap motivasi. Berdasarkan hasil perhitungan SmartPLS 3.0 

menunjukan bahwa Penerimaaan Sap Akrual berpengaruh terhadap 

Motivasi dengan nilai koefisien P-Value sebesar 0,000 dan T-Statistic 

26,839. Artinya, hipotesis pertama diterima.  

Hipotesis 2 yang menyatakan Penerimaan SAP akrual 

berpengaruh  terhadap kinerja. Akan tetapi hasil perhitungan SmartPLS 

3.0 menunjukan bahwa Penerimaaan Sap Akrual  tidak berpengaruh 

terhadap kinerja dengan nilai koefisien P-Value sebesar 0,811 dan T-

Statistic 0,239. Artinya, hipotesis kedua ditolak. 

Hipotesis 3 yang menyatakan Penerimaan SAP akrual 

berpengaruh  terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan 

SmartPLS 3.0 menunjukan bahwa Penerimaaan Sap Akrual berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien P-Value sebesar 0,000 dan 

T-Statistic 4,053. Artinya, hipotesis ketiga diterima.   

Hipotesis 4 yang menyatakan Motivasi berpengaruh  terhadap 

kinerja. Akan tetapi hasil perhitungan SmartPLS 3.0 menunjukan bahwa 
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motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja dengan nilai koefisien P-

Value sebesar 0,315 dan T-Statistic 1,006. Artinya, hipotesis keempat 

ditolak. 

Hipotesis 5 yang menyatakan moivasi berpengaruh  terhadap 

kepuasan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan SmartPLS 3.0 menunjukan 

bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai 

koefisien P-Value sebesar 0,000 dan T-Statistic 3,886. Artinya, hipotesis 

kelima diterima.   

Hipotesis 6 yang menyatakan Kepuasan kerja berpengaruh  

terhadap kinerja. Akan tetapi hasil perhitungan SmartPLS 3.0 menunjukan 

bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dengan nilai 

koefisien P-Value sebesar 0,463 dan T-Statistic 0,735. Artinya, hipotesis 

keenam ditolak. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa variabel penerimaan SAP 

akrual berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan mottivasi namun tidak 

berpengaruh terhadap kinerja dan variabel motivasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja dan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan variabel kepuasan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

4.2 Keterbatasan 

1) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD di kabupaten 

Sukoharjo, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat secara 

general maka perlu dilakukan penelitian yang lebih luas dengan 

menambahkan obyek penelitian lebih dari satu daerah 

2) Penelitian ini dilakukan hanya menggunakan metode survey kuesioner saja, 

sehingga hasil yang didapat hanya mengacu pada hasil dari kuesioner 

tersebut dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.  

3) Penelitian ini hanya menguji pengaruh Penerimaan SAP akrual terhadap 

motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja , padahal seharusnya masih ada faktor 

lain yang mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja dan kinerja karena bisa di 

lihat dari hasil R². 
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4.3 Saran 

1) Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih dari satu daerah, 

agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas 

sehingga dapa memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah metode pengumpulan data 

dengan teknik wawancara atau yang lainnya, sehingga diharapkan dapat 

menggambarkan keadaan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

3) Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang sekiranya 

dapat mempengaruhi suatu motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja seseorang. 
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