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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah merencanakan reformasi di bidang 

akuntansi.Salah satu reformasi yang dilakukan adalah diberlakukan dalam 

penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan, baik itu pusat 

maupun daerah yang dimulai tahun anggaran 2008.Reformasi keuangan 

pemerintah dimulai pada tahun 2003 dengan ditetapkannnya Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menindaklanjuti dari 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) (Safitri, 2017). 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat 

yang terkandung dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

yang berbunyi pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis 

akrual belum dilaksanakan maka menggunakan pengukuran berbasis kas (cash 

basis). Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja akrual harus 

dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun. Dengan hal tersebut Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) merevisi Standar Akuntansi Pemerintahan, 

yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
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tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menggantikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Safitri, 2017). 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah 2010 yang 

artinya dilaksanakan pada tahun 2015. Dengan adanya hal tersebut pada tahun 

2015 semua pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun laporan 

keuangan menggunakan basis akrual (Leksana dan Haryanto, 2017). Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 

dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). 

Akuntansi berbasis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, 

karenaakuntansi berbasis akrual ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

lebih efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya 

untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan publik serta 

penentuan harga pelayanan yang dibebankan untuk publik (Azman, 2015). 

Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual bagi 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu memberikan kesempatan bagi 
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pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang 

dikelolanya, bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efisiensi dan efektivitas sumber daya (Norfaliza, 2015). Objek dalam penelitian 

ini adalah di Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2014 

telah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis akrual dan pada tahun 2015 memulai menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual secara penuh. Hal tersebut sesuai amanat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Jepara telah 

menetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara yang berguna membantu kesuksesan 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Jepara 

(Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013). 

Kompetensi sumber daya manusia adalah faktor pertama yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang 

berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman dan skill yang dimiliki individu 

secara langsung terhadap kinerjanya. Salah satu tantangan yang mempengaruhi 

keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah 

tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi 

(Putri dan Silviana, 2017). Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia 

dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, maka 

semakin tinggi tingkat kesiapan dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 
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Silviana(2017) menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual. Hasil penelitian ini didukung Iznillah (2015) serta Norfaliza (2015) 

membuktikan bahwa kompetensisumber daya manusia berpengaruh terhadap 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 

Komitmen organisasi adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota suatu 

organisasi (Putridan Silviana, 2017). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat 

maka akan dapat mendukung perubahan kondisi keuangan yang lebih baik 

meskipun adanya perubahan dalam peraturan keuangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Putridan Silviana (2017) menyatakan bahwa komitmen 

organisasiberpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis akrual. Hasil penelitian ini didukung Safitri (2017) serta Iznillah (2015) 

membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Fungsi komunikasi adalah faktor ketiga yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Syarat 

utama untuk komunikasi kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang 

disampaikan dalam proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan 

konsistensi informasi (Putridan Silviana, 2017). Dengan adanya komunikasi 

berupa pelatihan kepada para pelaksana kebijakan dapat menambah pengetahuan 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar dapat berjalan 
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dengan baik.Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Silviana(2017) menyatakan 

bahwa fungsi komunikasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini didukung Safitri (2017) serta 

Iznillah (2015) membuktikan bahwa fungsi komunikasi berpengaruh terhadap 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Akan tetapi berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Apriliani (2014)yang menyatakan fungsi 

komunikasi tidak berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual yaitu kurangnya koordinasi dan evaluasi 

mengakibatkan komunikasi tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual faktor keempat adalah sistem informasi. 

Sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi dan interaksi 

pengguna teknologi informasi (Safitri, 2017). Penggunaan teknologi yang 

canggih akan dapat berguna dalam kesuksesan pengolahan data pada masa 

transisi maupun berbasis akrual secara penuh. Penelitian yang dilakukan oleh 

Safitri (2017) menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini 

didukung Permana (2016) serta Widyastuti, dkk (2015) membuktikan bahwa 

sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual. 

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah perangkat pendukung. 
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Perangkat pendukung teknologi informasi berupa hardware maupun software 

yang memadai dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual. Ketersediaan komputer dan program-program akuntansi pemerintahan 

akan sangat membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan 

tugasnya dan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Norfariza, 

2015). Penelitian yang dilakukan oleh Norfaliza (2015) menyatakan bahwa 

Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini didukung Permana (2016) serta 

Azman (2015) membuktikan bahwa perangkat pendukung berpengaruh terhadap 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas 

terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian 

kembali.Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Putri dan Silviana (2017). Namun terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Adapun Perbedaan yang pertama adalah penambahan 

independen yaitu variabel Sistem Informasi dan Perangkat Pendukung. 

Selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu dalam objek penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Silviana (2017) melakukan penelitian di Kota Bandung. 

Dan maka akan dilakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Jepara. 

Kabupaten Jepara telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual pada tahun 2015. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan 

diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul ‘‘PENGARUH 
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KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI, 

FUNGSI KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN PERANGKAT 

PENDUKUNG TERHADAP PENERAPAN  STANDAR AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JEPARA”. 

1.2 Ruang Lingkup 

 Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka 

penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia (x1), variabel komitmen organisasi (X2), variabel fungsi komunikasi 

(X3), variabel sistem informasi (X4), variabel perangkat pendukung (X5), 

sebagai variabel independen, penerapan standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (Y) sebagai variabel 

dependen.  

2. Objek dari penelitian  pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jepara 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan 

diatas, dapat diidentifikasikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penerapan 

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat 

daerah? 



8 

 

 

2. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi penerapan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah? 

3. Apakah fungsi komunikasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah? 

4. Apakah sistem informasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah? 

5. Apakah perangkat pendukungmempengaruhi penerapan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan umum pada penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia 

terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada 

organisasi perangkat daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi 

perangkat daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel fungsi komunikasi terhadap 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi 

perangkat daerah 

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel sistem informasi terhadap 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi 

perangkat daerah. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh variabel perangkat pendukung penerapan 

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat 

daerah. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai kegunaan yang dicapai guna 

memeberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti : 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Untuk memberikan infomasi yang lebih transparan mengenai biaya 

pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan didalam 

pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar 

informasi yang berbasis akrual. 

b. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan, 

informasi dan bisa digunakan bahan dasar referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang hal-hal 

yang mempengaruhi kesiapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual. 

c. Bagi Masyarakat 

Dalam peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih 

dan pandangan positif bagi masyarakat tentang SAP berbasis akrual pada 

pemerintahan Kabupaten Jepara. 

 


