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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era reformasi menjadi acuan awal untuk mengadakan perubahan yang 

mendasar dalam berbagai bidang. Menurut Bastian (2010:20), masyarakat 

menginginkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pada sektor 

publik. Keinginan tersebut dikarenakan adanya perubahan paradigma dari budaya 

stabilitas semu di era Orde Baru menuju transparansi dan pengelolaan negara 

yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi pedoman bagi adanya 

pembangunan nilai menuju good governance. 

World Bank (1992:2) menjelaskan tiga indikator tata kelola 

pemerintahan yang baik, yakni accountability, the legal frmaework for 

development, dan information transparency. Uneca (2003) menilai manajemen 

publik yang menekankan kebutuhan dan respon masyarakat telah menjadi suatu 

aspek dari good governance sedangkan Kauffman dkk. (2010:4) menyatakan 

bahwa terdapat enam indikator yang digunakan untuk menilai adanya good 

governance, antara lain voice of accountability, political stability and absence of 

violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of 

corruption. 

Pembangunan nilai good governance telah memunculkan suatu gagasan 

dalam manajemen publik yang disebut dengan new public management. Uneca 

(2003) menyatakan new public management merupakan istilah untuk menjelaskan 
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budaya manajemen yang mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan 

akuntabilitas sebagai hasilnya. Kurnia (2014:316) memandang new public 

management sebagai konsep yang ingin menghilangkan praktik-praktik tidak 

efisien dalam instansi pemerintah. Ofoegbu (2014:105) menjelaskan new public 

management sebagai budaya yang mengutamakan pasar atau pelanggan sehingga 

berfokus pada output, hasil, dan kinerja daripada input dan prosedur. 

Damayanti (2013:2) berpendapat bahwa reformasi di sektor publik tidak 

hanya terjadi di negara-negara maju, melainkan juga di seluruh negara 

berkembang. Gerakan reformasi tersebut bertujuan untuk menuntut lembaga-

lembaga sektor publik untuk sejalan dan dinamis mengikuti perekonomian yang 

sedang berjalan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya adopsi dari sistem 

manajemen yang telah berhasil diterapkan di sektor swasta pada sektor publik 

sehingga muncullah istilah new public management. Menurut Kusuma dan Fuad 

(2013:1), organisasi sektor publik telah terlibat dari perubahan paradigma 

mendasar dari kesan birokratis, kaku, stagnan, dan hierarkis menjadi dinamis, 

fleksibel, dan mengedepankan pasar. 

New public management mulai diadopsi Indonesia dengan melakukan 

tahap reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Reformasi tersebut 

dimulai dengan pemberlakuan beberapa undang-undang yang dimulai dari 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan  dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. Tanjung (2012:2) mengatakan bahwa ketentuan yang tertuang 
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dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden/Gubernur/ 

Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

pada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-

tidaknya mencakup Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, 

dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Ketentuan adanya keharusan pelaporan keuangan segera disusul dengan 

munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. 

Peraturan tersebut berisi 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

menggunakan basis cash toward accrual (CTA). Basis tersebut merupakan suatu 

bentuk transisi dari akuntansi pemerintahan yang semula berbasis kas menuju 

akuntansi yang mengacu pada basis akrual secara penuh. Dalam basis tersebut, 

basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran sedangkan basis akrual digunakan dalam pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

Meskipun SAP sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan telah 

dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAP), namun 

penggunaannya belum bisa memenuhi tuntutan adanya transparansi dan 

akuntabilitas atas informasi yang dihasilkan. Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5) 

melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 2009) paragraf 

21 mewajibkan semua perusahaan untuk menggunakan basis akrual. Reeve dkk. 

(2012:104) menjelaskan bahwa basis akrual akuntansi memungkinkan untuk 

pendapatan dicatat ketika diperoleh dan beban diakui pada periode terjadinya. 
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Ardianto (2013:118) berpendapat bahwa akuntansi akrual dalam sektor publik 

dapat menghasilkan informasi berupa unit cost yang mencerminkan pelayanan 

publik dari sektor pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya basis 

akrual sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. 

Setelah melalui tahap pembahasan, pada tanggal 22 Oktober 2010 

pemerintah melalui KSAP mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA) yang 

berisi 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pemberlakuan 

peraturan tersebut mulai mengawali tahap pemberlakuan basis akrual pada 

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di instansi pemerintah. Berdasarkan 

peraturan tersebut, terdapat beberapa perbedaan konsep yang mendasar dengan 

peraturan sebelumnya, seperti dikotomi entitas pelaporan dan entitas akuntansi, 

kerangka konseptual yang digunakan, pernyataan standar akuntansi, serta jenis 

laporan keuangan yang wajib untuk dilaporkan oleh instansi pemerintah. Menurut 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, terdapat tujuh laporan 

keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Beberapa perbedaan antara SAP BA dengan SAP yang sebelumnya 

berbasis cash toward accrual tentunya membutuhkan suatu sistem yang 

memungkinkan instansi pemerintah untuk siap menyelenggarakannya. Hal 

tersebut berimplikasi pada adanya masa transisi antara terbitnya SAP BA, tanggal 

22 Oktober 2010 dengan batas waktu awal penerapan dan pemberlakuan secara 
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resminya, yaitu 1 Januari 2015. Selang waktu selama kurang lebih empat tahun 

tersebut digunakan proses transisi, sosialisasi, pelatihan staf, persiapan sistem 

informasi, dan implementasi pada laporan keuangan. Hal tersebut menimbulkan 

beberapa masalah pada kesiapan dan implementasi, terutama pada pemerintah 

daerah. 

Adanya pembedaan entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam SAP 

BA telah mengubah kerangka konseptual dan acuan yang mendasari proses 

akuntansi dalam pemerintah. SAP BA (2010:6) menjelaskan bahwa entitas 

akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan 

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan sedangkan entitas pelaporan 

adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau 

entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Pembedaan tersebut juga berdampak pada kebutuhan pemahaman yang 

komprehensif mengenai SAP tersebut, terutama pada pemerintah daerah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP BA 

merupakan ketentuan yang masih bersifat umum dan memerlukan peraturan 

penjelasan sehingga pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri dalam Negeri 

menetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah. Permendagri tersebut berisi empat lampiran mengenai 

panduan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah, terdiri dari 
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, 

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah, dan Format Konversi Penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran. Berdasarkan hal tersebut, Permendagri Nomor 64 Tahun 

2013 memegang peran penting bagi pemerintah daerah sebagai acuan untuk 

menerapkan akuntansi akrual. 

Proses transisi yang memakan waktu selama empat tahun lebih tidak 

membuat basis akrual berdasarkan SAP BA langsung diterapkan oleh pemerintah. 

Menurut KSAP (2013, 2014) dalam Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi 

Pemerintahan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP 

masih menemui beberapa kendala, terbukti dari beberapa kasus yang sering 

dihadapi oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kendala tersebut muncul 

akibat adanya transisi dari SAP berbasis cash toward accrual menuju SAP BA. 

Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam kesiapan 

dan implementasi basis akrual di pemerintah. Arif dkk. (2013), menganalisis 

beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual, yaitu komitmen organisasi, sumber 

daya manusia, sarana-prasarana, dan sistem informasi.  

Mowday dkk. (1982:186) dalam Chairy (2002:1) mengungkapkan bahwa 

komitmen organisasi sebagai ukuran relatif seberapa kuat seseorang untuk 

mengidentifikasikan dirinya dalam suatu organisasi sedangkan Allen dan Meyer 

(1997:41–60) dalam Wahyuni dkk. (2014:84) membagi komitmen organisasi ke 

dalam tiga kategori, yakni affective commitment, continuance commitment, dan 

normative commitment. Ayenew (2009:26) dalam Wahyuni dkk. (2014:83) 
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menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha 

untuk mengikatkan dirinya dengan organisasi sehingga menganggap tujuan 

organisasi tersebut penting bagi dirinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Windels dan Christiaens (2008), Arif dkk. 

(2013), serta Adventana dan Kurniawan (tanpa tahun) menghasilkan temuan 

bahwa komitmen berperan cukup signifikan dan berpengaruh positif pada tingkat 

adopsi akrual pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Aidoo-Buameh (2014) 

mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara komitmen 

organisasi terhadap efektivitas perubahan ke basis akrual. Beberapa penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki peran penting dalam 

tingkat penerapan akuntansi akrual di pemerintah. 

Robbins (2006:52) dalam Darno (2012:4) mengemukakan bahwa 

kemampuan sumber daya manusia diartikan sebagai kapasitas seseorang dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu sedangkan menurut Eriva dkk. (2013:8), 

pegawai yang memiliki kemampuan tinggi akan bertindak secara akuntabel dan 

profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan sumber daya yang tinggi akan mencerminkan kemampuan individual 

yang bisa mencapai tujuan dari suatu organisasi. 

Nazier (2009) menjelaskan bahwa sebagian besar pegawai yang 

menempati unit pengelola keuangan tidak memiliki pendidikan dasar yang sesuai 

dengan kebutuhan kerja. Eriva dkk. (2013:6) menjelaskan penempatan pegawai 

berlatarbelakang akuntansi sangat diperlukan dan mendukung administrasi dalam 

pengelolaan keuangan negara sedangkan Mimba (2013:73) menjelaskan 
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penerapan akuntansi akrual dalam pemerintahan harus didukung dengan 

pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. 

Indikator sumber daya manusia yang tercermin dari karakteristik 

personal dapat diukur dari beberapa elemen, yakni pengalaman di bidang 

akuntansi, pelatihan, dan latar belakang pendidikan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Windels dan Christiaens (2008) menyimpulkan bahwa pengalaman di bidang 

akuntansi dan latar belakang pendidikan staf keuangan memiliki pengaruh positif 

namun tidak signifikan pada tingkat adopsi basis akrual di pemerintah. Eriotis dkk. 

(2011) menyimpulkan bahwa pelatihan staf merupakan faktor yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap adopsi basis akrual di pemerintah sedangkan 

Kusuma dan Fuad (2013) menyimpulkan ada hubungan yang positif antara 

pengalaman di bidang akuntansi dan latar belakang pendidikan terhadap tingkat 

penerapan basis akrual di pemerintah, namun tidak signifikan serta pelatihan staf 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual di 

pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, elemen karakteristik personal memiliki 

peran penting dalam penerapan basis akrual di pemerintah. 

Mathis dan Jackson (2001:83) dalam Indarjanti dan Bodroastuti 

(2012:68) mengatakan bahwa dukungan organisasi (manajerial) merupakan unsur 

penting untuk meningkatkan kinerja seseorang. Ouda (2008:104) mengungkapkan 

information technology capability dan consultation and co-ordination sebagai 

faktor yang menunjang penerapan basis akrual di sektor publik sedangkan Ichsan 

(2013:58) mengemukakan beberapa faktor yang menjadi kunci sukses 

keberhasilan penerapan basis akrual, di antaranya adalah konsultasi dan 
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koordinasi yang bekelanjutan serta kapabilitas teknologi informasi dan 

komunikasi. Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya kualitas teknologi 

informasi dan dukungan konsultasi bagi penerapan basis akrual di pemerintah. 

Kusuma dan Fuad (2013) menghasilkan temuan bahwa kualitas teknologi 

berpengaruh positif terhadap penerapan basis akrual namun tidak signifikan dan 

dukungan konsultasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan basis 

akrual. Namun, hasil penelitian dari Eriotis dkk. (2011) menunjukkan bahwa 

kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultasi berpengaruh postif dan 

signifikan terhadap adopsi akuntansi akrual di sektor publik. Mehrolhassani dkk. 

(2015)  juga mengonfirmasi teknologi memegang peran penting dalam penerapan 

akuntansi akrual. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan konsultasi 

dan kualitas teknologi informasi memiliki peran positif pada keberhasilan 

penerapan basis akrual di pemerintah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan, 

Kabupaten Blitar masih memiliki kendala dalam pelaporan keuangannya (BPK 

Perwakilan Jawa Timur, 2015). Hal tersebut ditunjukkan dengan opini ‘wajar 

dengan pengecualian’ (WDP) yang diberikan pada pelaporan keuangan 

Kabupaten Blitar  selama empat tahun berturut-turut sehingga menunjukkan 

masih adanya beberapa permasalahan di bidang pelaporan keuangan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor secara personal, yakni 

komitmen organisasi, karakteristik personal, dan dukungan manajerial  dari setiap 

pegawai SKPD di Pemerintah Kabupaten Blitar yang bisa mempengaruhi persepsi 

dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah 
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Kabupaten Blitar sehingga penulis mengambil judul “Pengaruh Komitmen 

Organisasi, Karakteristik Personal, dan Dukungan Manajerial terhadap Tingkat 

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kabupaten Blitar”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membahas beberapa 

permasalahan, antara lain sebagai berikut. 

1. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Blitar? 

2. Apakah karakteristik personal mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Blitar? 

3. Apakah dukungan manajerial mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Blitar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari komitmen 

organisasi, karakteristik personal, dan dukungan manajerial terhadap tingkat 

penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Blitar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut. 

1. Secara Teoretis   

Sebagai referensi tentang topik pengelolaan keuangan daerah yang mengacu 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 
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2. Secara Praktis   

Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 

akuntansi akrual pada instansi pemerintah serta sistem pengelolaan 

keuangan daerah. 

3. Secara Kebijakan 

Memberi saran bagi pemerintah untuk perbaikan akuntabilitas di bidang 

pengelolaan keuangan negara yang berbasis pada akuntansi akrual. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab tersebut menjelaskan tentang latar belakang terkait reformasi 

pengelolaan keuangan negara, adopsi good governance dan new public 

management dalam pengelolaan keuangan negara, serta sejarah 

perkembangan akuntansi akrual di pemerintahan yang mendasari adanya 

beberapa masalah dalam transisi dari basis cash toward accrual menuju full 

accrual, yaitu kemunculan perundang-undangan tentang pengelolaan 

keuangan negara, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, teori mengenai 

komitmen organisasi, karakteristik personal, dan dukungan manajerial, serta 

penelitian terdahulu mengenai penerapan basis akrual di pemerintah. Bab 

tersebut juga menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi akrual di 

pemerintahan serta manfaat yang didapat dari penelitian tersebut. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

Bab tersebut menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan rumusan 

masalah, yakni penjelasan mengenai new public management, teori entitas, 

perkembangan akuntansi akrual pada pemerintah di Indonesia yang 

dijelaskan lagi menjadi dua bagian, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, 

serta teori mengenai komitmen organisasi, karakteristik personal, dan 

dukungan manajerial. Bab tersebut juga menjelaskan pembentukan hipotesis 

serta kerangka penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan basis akrual pada pemerintah berdasarkan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya. 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah serta pembentukan hipotesis sebelumnya, 

bagian ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu kuantitatif beserta identifikasi variabel dependen berupa 

tingkat penerapan basis akrual di Pemerintah Kabupaten Blitar, serta 

variabel independen, yakni komitmen organisasi, karakteristik personal, dan 

dukungan manajerial beserta indikator pengukurannya. Bab ini juga 

menjelaskan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang subjek penelitian yaitu 

Pemerintah Kabupaten Blitar serta objek penelitian berupa tingkat 
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penerapan akuntansi akrual beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Selain itu pada bab ini juga berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis 

model, dan pengujian model serta pembahasan yang menggambarkan 

tingkat penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Blitar beserta 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN  

Bagian ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang menjawab dari 

rumusan masalah dan saran yang bisa dijadikan masukan, khususnya 

sebagai pertimbangan perbaikan di bidang penerapan akuntansi akrual pada 

Pemerintah Kabupaten Blitar serta perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya. 
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