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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi 

perubahankelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi 

kebutuhan yang semakinmeningkat akan akuntabilitas, transparansi 

keuangan, efisiensi dan efektifitas. Perubahan tersebut menjadikansistem 

manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku 

dan hierarkismenjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih 

mengakomodasi pasar.Perubahanmanajemen sektor publik tersebut 

kemudian dikenal dengan istilah New Public Management(NPM).NPM 

berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis 

komersial danmanajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan 

dengan praktik dan manajemen padasektor publik. Oleh karena itu, untuk 

memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapapraktik dan 

teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, 

sepertipengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi 

perusahaan-perusahaan public (Robinson, 1998). 

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula 

perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi 

dari akuntansi berbasis kas menjadiakuntansi berbasis akrual. Perubahan 

tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kasdianggap saat ini 

tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam 

menyajikangambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan 

informasi manajemen yang berguna danmemadai untuk memfasilitasi 

perencanaan dan proses kinerja (Guthrieet al, 2007). 

Reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadilangkah pertama 

reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi 

yangpenting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya 
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di bawah gelombangtransformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan 

manajerial(Christensen, 2003).Pengadopsian NPM di Indonesia dalam 

kegiatan pengelolaan keuangan negara dimulai dengandiberlakukannya 

Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang – 

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang – 

Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara). Salah satuketentuan dalam Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan dengan 

standar akuntansi pemerintahan / SAP sebagai basis penyusunan laporan 

keuangan bagi instansi pemerintah. 

Undang – UndangNo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negaramensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi 

berbasis akrual paling lambat 5tahun sejak diterbitkannya Undang – 

Undangtersebut. Kemudian sebagai pedoman pelaksanaannyaterbit pula 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan,namun hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum 

berhasil menerapkan sistemakuntansi yang baru. Hingga terbit Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan 

untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005.Pada PP No. 71 Tahun 2010batas 

waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (full accrual) diundur 

sampai dengantahun 2014. 

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual 

pada pemerintahini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi 

akrual di lingkungan pemerintah masihsangat baru, dan juga amanat Undang 

– Undang agar pemerintah segera menggunakan standarakuntansi 

pemerintahan berbasis akrual, tapi pada kenyataannya sampai dengan tahun 

2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum menggunakan full akrual, 

proses perencanaan anggaran masih menggunakan kas basis, sedangkan 

pencatatan dan pelaporan menggunakan akrual basis, dan sepengetahuan 

peneliti di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo penelitianmengenai penerapan 

akuntansi akrual pada pemerintahan sangat kurang. Penerapan sistem 

akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan 

danterpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat 

dilihat dalam waktu yangsingkat. Pemahaman tentang faktor – faktoryang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalampengenalan sistem 

akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. 

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel pada 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dariperan satuan kerja dan 

pengaruh dari faktor – faktoryang ada pada satuan kerja tersebut, mulai 

darifaktor kualitas sumber daya manusia di instansi tersebut yang 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan keuangan, 
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kualitas teknologi informasi, dan komitmen organisasi dalammenjalankan 

kas basis menuju akrual basis dalam pemerintahan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan tentang pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan keuangan, 

teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap penerapan akuntansi 

akrual pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1.Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi 

akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo ? 

2.Apakah pelatihan keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi 

akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo ? 

3.Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan 

akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo ? 

4.Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi 

akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo ? 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kontingensi (Contingency Theory)   

Secara khusus, teori kontinjensi yang menyelidiki inovasi yang dilakukan 

oleh sector public, diperkenalkan oleh Lüder (1992). Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi kedua variabel kontekstual dan perilaku yang 

berpotensi relevan dalam menjelaskan reformasi akuntansi pemerintahan. 

Kerangka kontinjensi diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu (1) 

stimulus (2) variabel struktural, (3) karakteristik dari sistem administrasi 

politik dan (4) hambatan implementasi.  

1.Stimulus berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tahap pertama dari 

proses inovasi yang menghasilkan kebutuhan untuk informasi yang 

ditingkatkan pada bagian dari pengguna dan meningkatkan kesiapan 

produsen untuk memberikan informasi tersebut. Misalnya stimulus yang 

berhubungan dengan stres fiskal, skandal keuangan dan krisis keuangan. 

2.Variabel struktural adalah fitur dari lingkungan sosial di sektor publik 

yang mempengaruhi sikap dasar pengguna dan produsen informasi 

terhadap gagasan bentuk yang lebih informatif akuntansi sektor publik. 

Misalnya variabel struktural yang terkait dengan budaya masyarakat, pasar 

modal, dankelompok stakeholder. 

3.Karakteristik sistem administrasi politik mengacu fitur dari sistem 

administrasi politik di sektor publik yang mempengaruhi sikap dasar 

pengguna dan produsen informasi terhadap gagasan bentuk yang lebih 

informatif akuntansi sektor publik. Misalnya budaya politik, sistem politik 

dan persaingan politik, budaya administrasi, sistem informasi staf dan 
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karakteristik organisasi terhadap akuntansi misalnya sikap pimpinan 

pemerintah daerah terhadap penerapan akuntansi akrual 

4.Hambatan Implementasi adalah kondisi lingkungan yang menghambat 

proses pelaksanaan, sehingga menghambat, dan dalam kasus yang ekstrim 

mencegah, penciptaan sistem akuntansi yang lebih informatif yang pada 

prinsipnya diinginkan. Misalnya sistem hukum dan staf dengan kualifikasi 

yang diperlukan. 

 

2.1.2 Penerapan Akuntansi Akrual 

Pengakuan transaksi secara akrual adalah metodologi akuntansi dimana 

transaksi diakui pada saat peristiwa ekonomi terjadi ekonomi, terlepas dari 

penerimaan kas atau pembayaran kas (Bunea-Bontas & Petre, 2009). Secara 

sederhana, pengakuan adalah penentuan kapan suatu transksi dicatatat untuk 

menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai 

sistem/basis/dasar pencatatan.Sistem/basis/basis pencatatan adalah 

himpunan standar–standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak 

keuangan dari transaksi–transaksidan peristiwa–peristiwa lainnya harus 

diakui untuk tujuan laporan keuangan (Partono, 2001).Basis–basis tersebut 

berkaitan dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan. 

Berbagai sistem/basis/dasar akuntansi tersebut antara lainkas basis, akrual 

basis, basis kas modifikasi, basis akrual modifikasi.Menurut Mardiasmo 

(2010) sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan dalam 

akuntansi, yang dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat 

berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya.  

 

2.1.3 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai 

dan kemauan yang dikembangkan(Notoatmodjo, 2003). Tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan sesorang atau masyarakat 

untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku 

dan gaya hidup sehari-hari. Tingkatan pendidikan menurut  Notoatmodjo 

(2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan – 

tingkatan tertentu sebagai berikut : 

1.Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD / Sederajat, SMP / 

Sederajat. 

2.Pendidikan lanjut : 

a. Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA / Sederajat. 

b.Pendidikan tinggi meliputi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan 

Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

2.1.4 Pelatihan Keuangan 

Pada umumnya setiap organisasi, baik milik pemerintah maupun swasta, 

berorientasi untuk mencapai tujuannya.  Dalam pencapaian tujuan tersebut 

diperlukan usaha peningkatan produktivitas dengan cara meningkatkan 
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kinerja dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Cara 

meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pegawai antara lain adalah 

dengan pelatihan.Pengertian pelatihan menurut Nitisemito (1996), 

mendefinisikan pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang 

bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, 

ketrampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan 

perusahaan / organisasi.Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan 

prilaku karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan tujuan-tujuan 

organisasional (Simamora, 2001). 

2.1.5 Kualitas Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada 

teknologi computer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan 

untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup 

terknologi komunikasi untuk mengirim informasi (Kadir & Triwahyuni, 

2005). Teknologi informasi dapat dibedakan menjadi menjadi 6 kelompok, 

yaitu teknologi masukan (input), teknologikeluaran (output), teknologi 

perangkat lunak (software), teknologi penyimpan (storage),teknologi 

telekomunikasi (telecomunication) dan teknologi mesin pemroses (process).  

Bodnar and Hopwood (2004)menyebutkan ada tiga hal yang berkaitan 

denganpenerapan teknologi informasi berbasis computer yaitu perangkat 

keras (hardware), perangkatlunak (software) dan pengguna (brainware). 

 

2.1.6 Komitmen Organisasi 

Komiten organisasi  adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan – tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut 

(Robbins, 2003).  Komitmen organisasi merupakan tingkat kekerapan 

identifikasi dan keterikatan individu terhadap organisasi yang dimasukinya, 

dimana karakteristik komitmen organisasi antara lain loyalitas seseorang 

terhadap organisasi, kemauan untuk mempergunakan usaha atas nama 

organisasi, kesesuaian antara tujuan seseorang dengan tujuan organisasi, dan 

keinginan untuk menjadi anggota organisasi (Reichmuth, 2013). 

Ada tiga dimensi komitmen organisasi menurut (Meyer, 1997) sebagai 

berikut : 

1.Komitmen efektif / effective commitment : keterikatan emosional 

karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. 

2.Komitmen berkelanjutan / continuence commitment : komitmen 

berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dalam organisasi. Hal in mungkin karena kehilangan senioritas atas 

promosi / benefit. 

3.Komitmen normative / normative commitment : perasaan wajib untuk 

tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu, tindakan 

tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan.  
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3. KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Rerangka konseptual merupakan model terintegrasi yang menggambarkan 

hubungan antar variabel yang diteliti.Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya 

pengaruh dari keempat variabel independent diantaranya tingkat pendidikan, 

pelatihan – pelatihan keuangan, kualitas teknologi informasi serta komitmen 

organisasi, terhadap penerapan akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo sebagai variabel independent. 

Rerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

    H1 

     

 

    H2 

 

 

 

     

    H3 

 

 

     

    H4 

 

Gambar 3.1 

Rerangka Konseptual 

 

 

3.2. Pengembangan Hipotesis Penelitian 

3.2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual 

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan.Penelitian 

yang dilakukan oleh Stamatiadis, et al. (2009) menunjukkan terdapat 

hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan 

akuntansi akrual.Kemudian penelitian oleh Ouda (2008) yang menunjukkan 

bahwa ketika mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, staf 

organisasi diharapkan untuk lebih menghargai manfaat dan penggunaan 

teknik akuntansi yang baru dan juga untuk mempromosikan 

implementasinya dalam organisasi pemerintah.Menurut Windels dan 

Christiaens (2006) tingkat umum pendidikan eksekutif dan staf, berdampak 

positif pada tingkat adopsi reformasi.Sedangkan menurut penelitian Kusuma 

(2013) tingkat pendidikan staf keuangan tidak berpengaruh terhadap 

Tingkat 

Pendidikan (X1) 

Penerapan Akuntansi 

Akrual di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo  

(Y) 

Pelatihan 

Keuangan (X2) 

Teknologi 

Informasi (X3) 

Komitmen 

Organisasi (X4) 
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penerapan akuntansi akural pada pemerintah di KPPN Semarang I. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H 1 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan 

akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.2.2 Pengaruh Pelatihan KeuanganTerhadap Penerapan Akuntansi Akrual 

Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan prilaku karyawan dalam 

suatu arah untuk meningkatkan tujuan – tujuan organisasional (Simamora, 

2001). Tujuan pelatihan diantaranya memperbaiki kinerja, memutakhirkan 

kehlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi 

waktu belajar bagi karyawan baru sehingga menjadi kompeten dalam 

pekerjaan, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan 

karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, 

emenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 

Menurut Krumwiede (1998) pelatihan yang memadai memiliki efek yang 

berpengaruh positif terhadap kesuksesan sistem akuntansi, sebagai 

pemahaman tentang bagaimana untuk merancang, menerapkan dan 

menggunakan sistem ini menjadi meningkat.Demikian pula menurut Brusca 

(1997) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju 

basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan.Sementara itu, 

menurut Kusuma (2013) pelatihan staf keuangan berpengaruh terhadap 

penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di KPPN Semarang I. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H 2 : Pelatihan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan 

akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.2.3 Pengaruh Kualitas Teknologi InformasiTerhadap Penerapan Akuntansi 

Akrual 

Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi.Davenport and Short (1990) mengemukakan bahwa 

keberhasilan teknologi informasi diperkuat dengan peran pimpinan berupa 

komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan teknolgi informasi dengan 

cara terlibat dalam pengembangan teknologi informasi, mengatasi kendala 

yang berasal dari pihak-pihak yang menolak perubahan serta 

menginformasikan segala hal kepada atasan atau bawahan.  

Penelitian terdahulu yang membahas tentang teknologi informasi seperti 

Kwon dan Zmud (1987); Shields dan Young (1989); McGowan dan 

Klammer(1997); Krumwiede (1998) menunjukkan bahwa organisasi dengan 

teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan 

sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem 

informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran 

yang lebih rendah. Akibatnya dengan kualitas teknologi informasi yang 

tinggi, yang ada dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan 

sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan di pemerintahan, 

Ouda (2008). Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 
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H 3 : Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

penerapan akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.2.4 Pengaruh Komitmen OrganisasiTerhadap Penerapan Akuntansi 

Akrual 

Komiten organisasi menurut Robbins (2008) adalah tingkat sampai mana 

seseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan – tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut.Simanjutak (2010) menyatakan bahwa komitmen adalah 

kesanggupan bertanggungjawab terhadap hal – hal yang dipercayakan 

kepada seseorang. Dengan demikian komitmen organisasi adalah tingkat 

keinginan anggota organisasi untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik 

demi mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi.Berdasarkan 

uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H 4 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan 

akuntansi akrual di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

4. METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner.  Menurut Sugiyono 

(2008) angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian penjelasan (explanatory), untuk menjelaskan hubungan 

antara variabel – variabel melalui pengujian hipotesis yang sudah 

dirumuskan sebelumnya. 

 

 

 

4.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan ruang 

lingkup penelitian yang dibatasi pada faktor – faktor yang diperkirakan 

memiliki pengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual diantaranya tingkat 

pendidikan, pelatihan – pelatihan keuangan, kualitas teknologi informasi, 

dan komitmen organisasi. 

 

4.3. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran (PA)  dan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang ada di satuan kerja perangkat 

daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. SKPD Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo terdiri dari 53 SKPD. Pengguna Anggaran di SKPD di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan 

sebagai Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Bagian / Camat pada satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di 
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Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menduduki jabatan sebagai Kepala 

Sub.Bagian Keuangan. 

 

4.4. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu pengukuran yang 

memungkinkan responden untuk merangking seberapa kuat mereka siap atau 

tidak siap terhadap pertanyaan / pernyataan tertentu. Skala ini mempunyai 

jarak dari sangat positif ke sangat negatif terhadap obyek sikap tertentu. 

Skala likert juga diartikan sebagai cara pengukuran dengan menghadapkan 

seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban. 

Skala dalam pengukuran kuisioner menggunakan skala sebagai berikut : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju, mendapatkan skor / nilai 1 

2. TS = Tidak Setuju, mendapatkan skor / nilai 2 

3. R = Ragu – Ragu, mendapatkan skor / nilai 3 

4. S = Setuju, mendapatkan skor / nilai 4 

5. SS = Sangat Setuju, mendapatkan skor / nilai 5 

 

4.5 Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan, 

kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk laporan agar lebih mudah, 

jelas dan terinci. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini.Dalam analisis regresi linier berganda untuk 

mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan 

menunjukkan pengaruh dari kedua variabel tersebut, apakah mempunyai 

pengaruh / tidak berpengaruh.Pengujian yang diperlukan dalam metode 

analisis regresi linier berganda ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, 

dan uji hipotesis. Hipotesa dalam penelitian ini dapat disusun sebagai 

berikut :  

 

 

 

Keterangan : 

Y : Penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

α : Konstanta 

b1 X1 : Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan 

b2 X2 : Koefisien Regresi Pelatihan Keuangan 

b3 X3 : Koefisien Regresi Kualitas Teknologi Informasi 

b4 X4 : Koefisien Regresi Komitmen Organisasi 

ε : margin eror 

 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian kualitas data dengan uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi 

klasik (meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

normalitas) 

Y = α + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + ε 
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5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Pengembalian Kuesioner dari Responden 
Jumlah kesuluruhan kuisioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 

106 kuisioner. Hasil pengembalian kuisioner dari responden tersebut dapat 

dilihat dalam tabel 5.1 sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Hasil Pengembalian Kuisioner 

No. Kondisi Kuisioner Jumlah 

1. Jumlah kuisioner yang disebarkan 106 

2. Jumlah kuisioner yang tidak kembali  32 

 Jumlah total kuisioner yang kembali dengan 

jawaban lengkap dan diolah 

 74 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 

 

5.2 Deskripsi Jawaban Responden 

Pada deskripsi jawaban responden akan dijelaskan jawaban responden 

tentang item pernyataan pada variabel Tingkat Pendidikan (X1), Pelatihan – 

Pelatihan (X2), Kualitas Teknologi Informasi (X3), serta Komitmen 

Organisasi (X4) terhadap Penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo (Y). Deskripsi jawaban responden dilakukan dengan 

menghitung nilai rata – rata (mean) jawaban responden terhadap masing – 

masing pernyataan dan secara keseluruhan. Untuk mengkategorikan rata – 

rata jawaban responden digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Interval Kelas =          =   =  0,8 

 

 

Dengan interval kelas 0,8 kemudian disusun kriteria rata – rata jawaban 

responden yang disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.2 

Kategori Rata – Rata Jawaban Responden 

No. Interval Kategori 

1. 1.00 < a = < 1.80  STS (Sangat Tidak Setuju) 

2. 1.80 < a = < 2.60  TS (Tidak Setuju) 

3. 2.60 < a = < 3.40  R (Ragu – Ragu) 

4. 3.40 < a = < 4.20  S (Setuju) 

5. 4.20 < a = < 5.00  SS (Sangat Setuju) 

Sumber : hasil perhitungan 

 

5.3 Uji Kualitas Data 

5.3.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan kemampuan pengukuran dari sebuah indikator 

(item pernyataan) untuk mengukur suatu konsep.Uji validitas dilakukan 

Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kelas    5 

5 – 1  
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terhadap masing – masing item pernyataan (indikator) dari sebuah variabel 

penelitian. Untuk mengukur validitas di dalam penelitian ini digunakan 

korelasi pearson dengan kriteria jika korelasi pearson antara masing – 

masing pernyataan dengan skor total menghasilkan nilai r pearson > r tabel 

(α = 5%), maka item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Jumlah 

responden (n) = 74 dan besarnya df dapat dihitung 74 – 2 = 72, nilai r tabel 

untuk n = 72, α = 5%, adalah sebesar 0,193. Pengujian validitas dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 13.0. 

 Berikut adalah hasil dari pengujian validitas indikator pernyataan 

pada masing – masing variabel penelitian : 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator r Pearson Keterangan 

(X1)Tingkat  

Pendidikan 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

0,583 

0,457 

0,530 

0,484 

0,417 

0,467 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(X2)Pelatihan 

Keuangan 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,672 

0,678 

0,347 

0,528 

0,568 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(X3)Kualitas 

Teknologi Informasi 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X3.6 

0,649 

0,547 

0,330 

0,587 

0,442 

0,625 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(X4)Komitmen 

Organisasi 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

X4.6 

0,407 

0,776 

0,793 

0,665 

0,461 

0,447 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(Y)Penerapan 

Akuntansi Akrual di 

Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

Y.6 

Y.7 

Y.8 

0,662 

0,473 

0,509 

0,641 

0,434 

0,445 

0,614 

0,479 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Lampiran  3 
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Berdasarkan tabel 5.9 dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan 

(indikator) pada setiap variabel penelitian menghasilkan nilai r Pearson yang 

lebih besar dari 0,193 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

item – item pernyataan yang mengukur setiap variabel penelitian dapat 

dinyatakan valid. 

 

5.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan keandalan atau kekonsistensian kuisioner.Untuk 

mengukur reliabilitas digunakan nilai alpha cronbach. Jika nilai alpha 

cronbach > 0,6 maka item – item pernyataan yang membentuk variabel 

penelitian dapat dikatakan reliabel. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas 

sebagai berikut : 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

(X1) Tingkat Pendidikan 0,637 Reliabel 

(X2) Pelatihan – Pelatihan 

Keuangan 

0,680 Reliabel 

(X3) Kualitas Teknologi Informasi 0,776 Reliabel 

(X4) Komitmen Organisasi 0,750 Reliabel 

(Y) Penerapan Akuntansi Akrual di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

0,880 Reliabel 

Sumber : Lampiran  4 

 Tabel 5.4 menunjukkan bahwa besarnya nilai Cronbach Alpha 

setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari 0,6 sehingga dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kuisioner pada penelitian ini dapat 

dinyatakan memenuhi syarat keandalan kuisioner atau reliabel. 

 

5.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat pendidikan (X1), pelatihan – pelatihan keuangan (X2), kualitas 

teknologi informasi (X3), komitmen organisasi (X4) terhadap penerapan 

akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y). 

 Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan program SPSS 13.0 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model Koefisien 

Konstanta 2.355 

(X1) Tingkat Pendidikan 0.676 

(X2) Pelatihan – Pelatihan 

Keuangan 

-0.127 

(X3) Kualitas Teknologi Informasi 0.683 

(X4) Komitmen Organisasi 0.541 

Sumber : Lampiran  5 
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Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah : 

Y = 2.355 + 0.676 X1 + (-0.127) X2 + 0.683 X3 + 0.541 (X4) 

 

5.5 Uji Asumsi Klasik 

5.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

memiliki distribusi normal atau tidak.Pada penelitian ini uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 

model yang diuji.Jika p-value lebih besar dari 0.05, makamodel regresi 

memiliki distribusi normal.Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dicermati pada tabel 5.21berikut: 

Tabel 5.6 

Uji Normalitas Distribusi 

Nilai Statistik Unstandardized Residual 

Kolmogorov Smirnov Z 0.480 

Signifikansi 0.975 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan tabel 5.21 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji 

kolmogorov smirnov adalah sebesar 0.975, dimana nilai ini lebih besar dari 

0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi 

normal.Kenormalan ini juga diperkuat dengan adanya grafik normal p-plot 

dimana setiap titik – titik di dalam grafik dibawah ini menyebar di sekitar 

garis diagonal yang menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual model 

telah dipenuhi. 

 

Gambar 5.1 

Normal P – Plot  

 

 

5.5.2 Uji Multikolinearitas 
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Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna 

antara variabel bebas dalam model regresi.Model regresi yang baik tidak 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.Pendeteksian ada atau 

tidaknya mulitkolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai 

tolerance.Apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance diatas 0.1 maka model 

regresi bebas dari multikolinearitas. Berikut ini adalah nilai VIF dan nilai 

tolerance yang dihasilkan model regresi : 

Tabel  5.7 

Nilai VIF dan Tolerance 

No. Variabel Penelitian 
Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (X1) Tingkat Pendidikan 0.993 1.008 

2 (X2) Pelatihan – Pelatihan 

Keuangan 

0.992 1.008 

3 (X3) Kualitas Teknologi Informasi 0.969 1.032 

4 (X4) Komitmen Organisasi 0.967 1.034 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 Berdasarkan tabel 5.22 dapat diketahui bahwa nilai VIF keempat 

variabel bebas lebih kecil dari 10, demikian pula nilai tolerance semuanya 

diatas 0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinearitas, atau dengan kata lain asumsi non multikolinearitas 

terpenuhi.  

 

 

 

 

5.5.3 Uji Non – Heteroskedatisitas 

Heteroskedatisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varians dari 

residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedatisitas.Pendekatan 

ada atau tidaknya Heteroskedatisitas dilakukan dengan menggunakan 

scatterplot.Jika scatterplot menghasilkan titik – titik yang menyebar diatas 

dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedatisitas pada model regresi. 

 Berikut gambar scatterplot yang dihasilkan dari analisis regresi 

yang menunjukkan bahwa asumsi non – heteroskedatisitas telah terpenuhi. 
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Gambar 5.2 

Scatterplot 

 

 

5.6 Uji Hipotesis 

5.6.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Hasil uji F dari regresi antara Tingkat Pendidikan (X1), Pelatihan – 

Pelatihan Keuangan (X2), Kualitas Teknologi Informasi (X3), Komitmen 

Organisasi (X4) terhadap Penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo (Y) adalah sebagai berikut. Nilai F hitung adalah 

sebesar 4.304 serta nilai signifikansi uji F yang nilainya kurang dari 0.05 (α 

= 5%). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu tingkat 

pendidikan (X1), pelatihan – pelatihan keuangan (X2), kualitas teknologi 

informasi (X3), komitmen organisasi (X4) secara simultan atau bersama – 

sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y).  

 

5.6.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji T) 

Hasil uji T dari analisis regresi antara Tingkat Pendidikan (X1), Pelatihan 

– Pelatihan Keuangan (X2), Kualitas Teknologi Informasi (X3), Komitmen 

Organisasi (X4) terhadap Penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo (Y) adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.8 

Hasil Uji T 

No. Variabel Penelitian t hitung Sig. T 

1. (X1) Tingkat Pendidikan 2.513 0.014 

2. (X2) Pelatihan – Pelatihan 

Keuangan 

-.559 0.578 

3. (X3) Kualitas Teknologi 

Informasi 

2.488 0.015 

4. (X4) Komitmen Organisasi 2.376 0.020 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Tabel 5.8 menunjukkan bahwa variabel bebas / independent dalam 

penelitian ini diantaranya tingkat pendidikan (X1), kualitas teknologi 

informasi (X2), komitmen organisasi (X4) masing – masing menghasilkan 

nilai signifikansi t hitung yang lebih kecil dari 0.05 (α=5%) yaitu 0.014 

untuk (X1) Tingkat Pendidikan, 0.015 untuk (X3) Kualitas Teknologi 

Informasi, serta 0.020 untuk (X4) Komitmen Organisasi. Sedangkan untuk 

(X2) Pelatihan – Pelatihan menghasilkan nilai signifansi t hitung yang lebih 

besar dari 0.05 (α=5%). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa (X1) 

tingkat pendidikan, (X3) kualitas teknologi informasi, (X4) komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y). Sedangkan pelatihan – pelatihan 

keuangan (X2) tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y).  

 

5.7 Pembahasan 

Penelitian ini menjelaskan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun 

faktor – faktor yang mempengaruhi diantaranya tingkat pendidikan (X1), 

pelatihan – pelatihan keuangan (X2), kualitas teknologi informasi (X3) serta 

komitmen organisasi (X4) terhadap penerapan akuntansi akrual di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y). Variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo (Y) diantaranya tingkat pendidikan (X1), kualitas teknologi 

informasi (X3) serta komitmen organisasi (X4), sedangkan pelatihan – 

pelatihan keuangan (X2) tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi 

akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y). 

Penelitian ini dilakukan  terhadap 53 SKPD yang ada di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna 

anggaran (PA) dan pejabat penatausahaan keuangan (PPTK) sebanyak 106 

responden dan menyebarkan kuisioner sebanyak 106 kuisioner, tetapi 

kuisioner yang disebar dan kembali hanya 74 kuisioner yang bisa diolah.  

Dari hasil uji regresi linear berganda di dapat nilai F hitung sebesar 4.304 

dengan angkasignifikansi (P-value) sebesar  0.004, atau nilainya kurang dari 

0.05   (α = 5%). Angka signifikan (P-value) sebesar 0.004  <  0.05. Atas 

dasar perbandingan tersebut, maka variabel – variabel independen / variabel 

bebas benar – benarberpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap 

variabeldependen (tingkat penerapan akuntansi akrual). Sementara untuk 

hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.24 sebagai berikut : 

Tabel 5.9 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

No. Hipotesis P – Value Keterangan 

H1 Tingkat Pendidikan 

Berpengaruh Terhadap 

Penerapan Akuntansi Akrual 

di Pemerintah Kabupaten 

0.014 Diterima 
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Sidoarjo 

H2 Pelatihan – Pelatihan 

Keuangan Berpengaruh 

Terhadap Penerapan 

Akuntansi Akrual di 

Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo 

0.578 Tidak Diterima 

H3 Kualitas Teknologi Informasi 

Berpengaruh Terhadap 

Penerapan Akuntansi Akrual 

di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo 

0.015 Diterima 

H4 Komitmen Organisasi 

Berpengaruh Terhadap 

Penerapan Akuntansi Akrual 

di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo 

0.020 Diterima 

Sumber : Data Primer (diolah) 

5.7.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) Terhadap Penerapan Akuntansi 

Akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y) 

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 0.676, 

artinya jika tingkat pendidikan berubah satu satuan, maka penerapan 

akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan berubah sebesar 

0.676 dengan anggapan bahwa variabel pelatihan – pelatihan keuangan, 

kualitas teknologi informasi serta komitmen organisasi tetap. Tanda positif 

pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara 

tingkat pendidikan dengan penerapan akuntansi akural di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo, artinya apabila tingkat pendidikan dalam hal ini tingkat 

pendidikan staf / pegawai yang bekerja di bagian keuangan SKPD 

Kabupaten Sidoarjo semakin baik, maka penerapan akuntansi akrual di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan semakin meningkat dengan 

peningkatan sebesar 0.676. 

Pengujian pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap 

penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara parsial 

diperoleh nilai probabilitas signifikansi (nilai-p) sebesar 0.014 lebih kecil 

dari siginifikansi 0.05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa pada taraf 5%, 

tingkat pendidikan berpengaruh secara positif  dansignifikan terhadap 

tingkat penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Hasil 

penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti menerima H1, 

tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual 

di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

5.7.2 Pengaruh Pelatihan Keuangan (X2) Terhadap Penerapan Akuntansi 

Akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y) 
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Nilai koefisien regresi variabel pelatihan – pelatihan keuangan adalah 

sebesar -0.127, artinya jika pelatihan – pelatihan keuangan berubah satu 

satuan, maka penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

akan berubah sebesar  -0.127 dengan anggapan bahwa variabel tingkat 

pendidikan, kualitas teknologi informasi serta komitmen organisasi tetap. 

Tanda negatif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang 

tidak searah antara pelatihan – pelatihan keuangan dengan penerapan 

akuntansi akural di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Pengujian pengaruh variabel pelatihan – pelatihan keuanganterhadap 

penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara parsial 

diperoleh nilai probabilitas signifikansi (nilai-p) sebesar 0.578 lebih besar 

dari siginifikansi 0.05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa pada taraf 5%, 

pelatihan – pelatihan keuangan berpengaruh secara positif namun tidak 

signifkan terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo.Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang 

berarti menolak H2, pelatihan – pelatihan keuangan tidak berpengaruh 

terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

5.7.3 Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi (X3) Terhadap Penerapan 

Akuntansi Akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y) 

Nilai koefisien regresi variabel kualitas teknologi informasi adalah sebesar 

0.683, artinya jika kualitas teknologi informasi berubah satu satuan, maka 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan berubah 

sebesar 0.683 dengan anggapan bahwa variabel tingkat pendidikan, 

pelatihan – pelatihan keuangan serta komitmen organisasi tetap. Tanda 

positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah 

antara kualitas teknologi informasi dengan penerapan akuntansi akural di 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, artinya apabila kualitas teknologi informasi 

dalam hal ini adalah seluruh sistem dan perangkat komputer yang bekerja di 

bagian keuangan SKPD Kabupaten Sidoarjo terkoneksi dan terintegrasi 

semakin baik, maka penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo akan semakin meningkat dengan peningkatan sebesar 0.683. 

Pengujian pengaruh variabel kualitas teknologi informasiterhadap 

penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara parsial 

diperoleh nilai probabilitas signifikansi (nilai-p) sebesar 0.015 lebih kecil 

dari siginifikansi 0.05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa pada taraf 5%, 

kualitas teknologi informasi berpengaruh secara positif  dansignifikan 

terhadap tingkat penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang 

berarti menerima H3, kualitas teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

5.7.4 Pengaruh Komitmen Organisasi (X4) Terhadap Penerapan Akuntansi 

Akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Y) 

Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi adalah sebesar 0.541, 

artinya jika komitmen organisasi berubah satu satuan, maka penerapan 
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akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan berubah sebesar 

0.541 dengan anggapan bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan – 

pelatihan keuangan serta kualitas teknologi informasi tetap. Tanda positif 

pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara 

komitmen organisasi dengan penerapan akuntansi akural di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo, artinya apabila komitmen organisasi dalam hal ini 

komitmen staf / pegawai di SKPD Kabupaten Sidoarjo semakin baik, maka 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan semakin 

meningkat dengan peningkatan sebesar 0.541.  

Pengujian pengaruh variabel komitmen organisasiterhadap 

penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara parsial 

diperoleh nilai probabilitas signifikansi (nilai-p) sebesar 0.020 lebih kecil 

dari siginifikansi 0.05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa pada taraf 5%, 

komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

tingkat penerapanakuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Hasil 

penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan, yang berarti menerima H4, 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi 

akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  

 

6.SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan  diantaranya sebagai berikut : 

1.Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa secara bersama – sama (simultan) variabel 

tigkat pendidikan, pelatihan – pelatihan keuangan, kualitas teknologi 

informasi, dan komitmen organisasi  memiliki pengaruh yang positif 

terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

2.Secara parsial, variabel tingkat pendidikan, kualitas teknologi informasi, 

komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 

variabel pelatihan – pelatihan keuangan  tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. 

3.Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Artinya, 

variabel tingkat pendidikan berpengaruh dan mendukung penerapan 

akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tingkat pendidikan 

staf / pegawai yang bekerja di bagian keuangan di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo sudah baik, maka dapat mendukung penerapan akuntansi akrual 

semakin baik. 

4.Pelatihan – pelatihan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Artinya, variabel pelatihan – pelatihan keuangan tidak berpengaruh dan 

tidak mendukung penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. Hal ini berarti pelatihan – pelatihan keuangan yang diikuti oleh 
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pegawai satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

belum maksimal, sehingga tidak dapat mendukung penerapan akuntansi 

akrual. 

5.Kualitas teknologi informasi memiliki pengaruh yang signfikan terhadap 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Artinya, 

variabel kualitas teknologi informasi berpengaruh dan mendukung 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Teknologi 

informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sistemnya sudah 

terkoneksi dan terintegrasi, sehingga pegawai satuan kerja perangkat 

daerah dapat dengan mudah untuk mengakses dan mengimplementasikan 

hasil laporan keuangan kedalam sistem teknologi informasi tersebut, 

sehingga dapat mendukung penerapan akuntansi akrual semakin baik. 

6.Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Artinya, 

variabel komitmen organisasi berpengaruh dan mendukung penerapan 

akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Komitmen organisasi 

dari pegawai satuan kerja perangkat daerah sudah baik, hal ini dapat 

dilihat dari pegawai SKPD berusaha mempertahankan kedudukannya di 

dalam organisasi tersebut, sehingga penerapan akuntansi akrual juga 

semakin baik pula. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena penelitian ini 

menggunakan kuisioner, maka masih ada kemungkinan bahwa jawaban 

responden kurang cermat, tidak jujur, maupun terkesan asal – asalan, 

maupun ketidaktahuan peneliti apakah kuisioner tersebut benar – benar diisi 

oleh responden yang bersangkutan. 

6.3 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat 

dikemukan adalah sebagai berikut : 

1. Pada waktu kita menyebarkan kuisioner dan diisi oleh pengguna 

anggaran pejabat penatausahaan keuangan, hendaknya kita benar – benar 

memastikan bahwa kuisioner tersebut diisi oleh yang bersangkutan 

(pengguna anggaran dan pejabat penatausahaan keuangan), jangan  

sampai  kuisioner  tersebut  diisi oleh orang lain  yang  bukan  responden 

dari penelitian tersebut. Penelitian yang baik hendaknya pada waktu 

responden mengisi kuisioner tersebut, kita berusaha untuk memandu 

cara mengisi kuisioner yang baik dan benar, agar jawaban kuisioner 

tersebut dapat diandalkan tingkat kebenarannya.  

2. Pada penelitian berikutnya diharapkan tidak menyebarkan kuisioner saja, 

alangkah baiknya juga menggunakan observasi langsung di lapangan 

dengan teknik wawancara sebagian responden agar mendapatkan 

jawaban yang akurat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.  

3. Pada penelitian selanjutnya tentang penerapan akuntansi akrual 

diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya diluar dari empat 
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variabel yaitu tingkat pendidikan, pelatihan keuangan, kualitas teknologi 

informasi serta komitmen organisasi. Penelitian ini perlu dikembangkan 

lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat lagi 

yaitu dengan menambah variabel bebas lainnya yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi penerapan akuntansi akrual pemerintah, seperti misalnya 

faktor komunikasi, budaya organisasi, ukuran satuan kerja, motivasi, dan 

lain – lain. 

4. Pada pengujian koefisien determinasi didapatkan besarnya proporsi 

pengaruh variabel bebas / independent yaitu tingkat pendidikan, 

pelatihan – pelatihan keuangan, kualitas teknologi informasi, serta 

komitmen organisasi terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 20%, sedangkan sisanya yaitu 80% 

dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar variabel bebas / independent 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

5. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hendaknya sering mengadakan pelatihan 

keuangan pegawai secara berkesinambungan agar pegawai keuangan itu 

betul – betul memahami tentang konsep pengelolaan keuangan yang 

berbasis akrual, agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada. 

6. Satuan kerja perangkat daerah / SKPD sebaiknya perlu mengadakan 

evaluasi dan monitoring terhadap pegawai, menempatkan staf / pegawai 

dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai tersebut, mengadakan 

pelatihan keuangan secara intensif, membenahi dan melengkapi sarana 

dan prasarana dalam teknologi informasi yang ada, serta memberikan 

reward dan punishment kepada pegawai tersebut agar bisa lebih 

berkembang dan bekerja lebih baik lagi, sehingga penerapan akuntansi 

akrual dapat berjalan dengan baik. 

 

@@@ 

 


