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ABSTRAK 

 

Implementasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai perwujudan 

adanya pembaharuan di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah 

telah membuka ruang terbentuknya berbagai macam perilaku dari aparatur yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai tim pengelola keuangan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai perilaku 

aparatur pemerintah dalam implementasi sistem akuntansi instansi di KPU 

Kabupaten Pasuruan. Analisa dilakukan dengan menggunakan social cognitive 

theory dalam penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan 

studi kasus. Jenis data yang digunakan terdiri atas data utama berupa kata-kata 

dan tindakan, ekspresi, sikap maupun pemahaman dari subjek yang diteliti, 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dan catatan lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tim pengelola keuangan, 

yang didukung dengan observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian berdasarkan realitas yang ada menggambarkan adanya 

perilaku postif dan negatif yang terbentuk dari faktor personal (kognitif) maupun 

faktor lingkungan yang ada dalam situs penelitian. Faktor kognitif berupa self 

efficacy positif telah membentuk perilaku optimis, cekatan disertai dengan 

komitmen yang tinggi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. 

Namun terdapat pula self efficacy negatif dari beberapa aparatur yang membentuk 

perilaku malas dan kurang kooperatif. Faktor lingkungan berupa kejelasan tujuan, 

kebersamaan dan kerja sama tim, pelatihan, serta dukungan atasan nyatanya telah 

membentuk perilaku  saling membantu, kompak, musyawarah, pemahaman yang 

memadai, ketegasan dalam bersikap, keikhlasan, ketekunan dan kesabaran, 

semangat dan motivasi, serta keteladanan dalam melaksanakan sistem akuntansi, 

meskipun di pihak lain terdapat pula perilaku cemburu/iri. Semua perilaku 

tersebut mengarah pada ritme kerja yang teratur sehingga menjadi titik tolak 

keberhasilan implementasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual di KPU 

Kabupaten Pasuruan.  

 

Kata kunci :  Perilaku Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis 
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