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SARI 

 

Kayati, 2015. “Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasai terhadap Kegunaan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Subowo, M.Si. 

Kata Kunci : Faktor Keperilakuan Organisasi (Pelatihan, Kejelasan Tujuan, 

Dukungan Atasan), dan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.  

Observasi awal di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 

diketaui bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah masih belum optimal. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor 

keperilakuan (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan) terhadap 

kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD di Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang diambil adalah SKPD yang sesuai kriteria 

yang sudah ditentukan dalam penelitian yaitu sebanyak 32 SKPD. Metode 

pengumpulan data menggunakan angket. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

pelatihan tehadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, (2) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan dukungan 

atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor 

keperilakuan seperti pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan berperan 

untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Saran yang 

dapat diberikan adalah pihak peruhasaan lebih meningkatkan lagi pelatihan, 

kejelasan tujuan dan dukungan atasan agar para karyawan bisa lagi untuk 

meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 
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ABSTRACT 

 

Kayati, 2015. Organizational Behavioral factors of the Usefulness Local 

Financial Accounting System. Final Project. Department of  Accounting. Faculty 

of economics. Semarang State University. Advisor : Drs.Subowo, M.Si.  

Keywords: Organizational behavioral factors (Training , Clarity of objective, 

and Management support), of the Usefulness Local Financial Accounting 

System. 

Preliminary observations in a body of food security provincial central java 

, that uses regional financial accounting system is not yet optimal .Purpose in this 

research is to analyze the influence of organizational bahavioral factors ( training , 

clarity of objective , and management support) to uses regional financial 

accounting system in silmutan and partial . 

Population research it is a whole skpd in a body of food security provincial 

central java. Samples to be taken is skpd appropriate criteria already 

ditentukandalam research with 32 SKPD. Data analize method use chief. The 

method of analysis the data used was descriptive analysis. 

Result of this research ( 1 ) there is the positive and significant training 

effect of  to uses regional financial accounting system, ( 2 ) there is a positive 

influence and significant clarity of objective effect of to uses regional financial 

accounting system, ( 3 ) there is the positive and significant management support 

effect of to uses regional financial accounting system. 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan 

sebuah sistem yang power share pada setiap level pemerintahan, serta menuntut 

kemandirian sistem manajemen di daerah. Pemberian otonomi daerah pada 

kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan 

pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana 

secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat luas. 

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK no.59/PMK.06/2005 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat, maka sistem akuntansi 

pemerintah pada tingkat permerintah daerah diatur dengan Pemendagri No.59 

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas 

permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 yang mengatur tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penerapan standar 

akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualiatas. 
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  Pemerintah selalu mengintensifkan langah-langkah pengelolaan keuangan 

daerah dengan baik dalam upaya untuk mencapai Good Government Governance. 

Langkah yang dilakukan berbagai Peraturan dan Undang-Undang, pemerintah terus 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola 

keuangan daerah. Pemerintah menterjemahkan tanggungjawab atas keuangan yang 

dikelolanya dalam bentuk penyampaian laporan keuangan. 

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan 

informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 

dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam 

rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah 

hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi 

akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru, 2001). Oleh karena itu diperlukan sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama 

yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi 

Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA 

tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang saat ini.  

Bastari (2004) mengemukakan sistem lama (MAKUDA) dengan ciri-ciri 

antara lain single entry (pembukuan tunggal), incremental budgeting (penganggaran 

secara tradisional yang rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang 

dinamis sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah,  karena beberapa alasan 

yaitu tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh 
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daerah, atau dengan kata lain dapat memberikan laporan neraca, tidak mampu 

memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik 

tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau 

penurunan kas daerah, sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu 

daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis 

kinerja sesuai ketentuan PP No. 105 tahun 2000, dan    PP No. 108 tahun 2000. 

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan 

kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang 

dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan 

sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah  daerah untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang handal. 

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh 

Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi 

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan 

dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan 
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buku besar pembantu, maka hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat 

diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah. 

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah akan menyebabkan 

pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga 

kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.  Kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: Validity, informasi yang dihasilkan dalam 

sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. 

Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang 

dapat  dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota 

organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan  SAKD selanjutnya 

adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat 

memanfaatkan waktu secara optimal (Carolin, 2009). 

Organisasi pada pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan 

melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi 

prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur 

akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.  Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah  (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah 

sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 

13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali 

pada Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang 
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hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. 

Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan 

teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari 

individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan 

Hopwood, 1995). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya 

faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD 

tersebut (Latifah : 2007), diantaranya adanya kejelasan tujuan suatu organisasi serta 

adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar 

dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat 

tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat 

berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan 

akuntabel. 

Hakekatnya didalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar 

akuntansi pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan 

laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi 

pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada 

SAP. Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (reliable 

information) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan 

mengidentifikasirisiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat 
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kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan 

netralitas dalam pengungkapan (Mohammad, 2004: 277).  

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat 

dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung 

oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang usang 

dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, 

transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007). 

Menurut Tampubolon (2004) perilaku keorganisasian adalah studi mengenai 

perilaku manusia dalam organisasi, yang mana dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. Perilaku 

organisasi ini mendasarkan pada analisis terhadap manusia yang ditujukan bagi 

kemanfaatan orang. Sedangkan menurut Thoha (2002) perilaku organisasi adalah 

suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu 

organisasi atau suatu kelompok tertentu.  

Selain faktor teknis, beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa 

faktor organisasional seperti  pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, 

berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi sistem maupun perubahan 

model akuntansi manajemen (Krumweide, 1998 dalam Latifah dan sabeni 2007). 

Penelitian yang dilakukan Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi 

Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan 
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Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) 

menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi 

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil 

ini mengidentifikasikan bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan 

keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi 

pengawasan intern pada pemerintah daerah di Jawa Tengah. Dukungan atasan 

berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru.  

Shield (1995) dalam Latifah dan Sabeni (2007) berpendapat bahwa pelatihan 

dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru 

memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasikan hubungan 

antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan 

suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari 

perasaan tertekan atau perasaan khawatir dalam proses implementasi. 

Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu 

dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai 

tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang 

dimiliki (Latifah dan sabeni, 2007). 

Menurut Shield (1995) dalam Latifah dan Sabeni (2007) dukungan manajemen 

puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan 

manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber 

daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakanapabila manajer 

(atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
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dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor 

organisasional seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan atasan, 

kejelasan tujuan dan pelatihan. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya 

yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer 

(atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi.  

Menurut Robbins (2003) perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi 

pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kejelasan tujuan 

dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. 

Apabila kejelasan tujuan organisasi yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan 

secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah tidak akan berguna karena kejelasan tujuan memperlihatkan 

transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui 

atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan 

memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Faktor perilaku selanjutnya dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan 

SAKD adalah adanya dukungan atasan dalam organisasi. Menurut Shield (1995) 

dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting 

dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Atasan dapat 
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fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang 

direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang faktor-faktor yang 

menentukan kesuksesan implementasi sistem teknologi informasi, menunjukkan 

bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti faktor teknologi, faktor 

organisasi, faktor manajemen, faktor manusia, dan faktor eksternal. Penelitian tentang 

implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo 

dan Ittner (2004) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor 

organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, 

pelatihan dan mandat dari legislatif berhubungan dengan implementasi inovasi sistem 

pengukuran.  

Penelitian yang dilakukan Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi 

Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah 

(SIKPD), menunjukkan hasil bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan 

perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 

tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendgri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikarenakan belum menggunakan Struktur 

organisasi baru yang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005, PP No.47 

Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006.   
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Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan 

regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan. 

Penelitian yang dilakukan Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi 

Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan 

kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) 

penelitian ini menunjukkan  bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan 

implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan 

intern. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa implementasi sistem akuntansi dan 

sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar 

pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada Pemerintah Daerah  (Pemda) di Jawa 

Tengah. 

Chenhall (2004) dalam penelitiannya tentang The Role of Cognitif and Affective 

Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management menunjukkan 

bahwa factor-faktor perilaku selama implementasi akan meningkatkan kegunaan 

sistem Activity Based Cost Management (ABCM) pada perusahaan. Konflik Afektif 

berhubungan negative  dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

Penelitian ini mendukung dari penelitian Chenhall (2004) dimana factor konflik 

afektif berhubungan dengan kegunaan sistem ABCM. Hubungan tidak langsung 
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antara faktor organisasional dengan sistem yang dimediasi dengan konflik kognetif 

ada perbedaan yang sangat kecil. Dan saran untuk peneliti lanjutan dengan lebih 

banyak dan tidak terbatas pada Dinas dan kantor dan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah saja. Penelitian tersebut Saran  penelitian tersebut diperluas untuk seluruh 

Dinas di Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Pengembangan instrumen 

yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang diteliti. 

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor 900/079/BAKD 

Tanggal 12 Februari 2008 hal Pedomanan Penyusunan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah, dan memberikan gambaran mengenai operasionalisasi 

penerapannya dalam proses pencatatan akuntansi baik pada Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) maupun satuan kerja pengguna Anggaran (SKPD). 

Berdasarkan hasil penelitian Fung Jin (2002) dalam Dewi (2011) diperoleh 

hasil bahwa pada perusahaan yang memiliki program pelatihan dan pendidikan 

pengguna terdapat perbedaan yang signifikan dengan kepuasan pengguna tetapi tidak 

terbukti adanya perbedaan pengguna sistem. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

Nurlaela dan Rahmawati (2010) dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan 

Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Perbedaan dari 

penelitian adalah pada jumlah variabel dan cakupan wilayah. Penelitian ini hanya 

fokus pada tiga variabel yang mencakup Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan 
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Pelatihan serta tidak melibatkan konflik Kognitif dan Efektif yang telah disebutkan 

oleh peneliti sebelumnya serta penelitian sebelumnya meneliti di Subokawonosraten. 

Sedangkan penelitian ini hanya pada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai 

bendahara di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. 

Peneliti merasa tertarik untuk  meneliti  kembali  tentang  faktor-faktor 

organisasi yang mempengaruhi kegunaan sistem keuangan daerah. Dimana tempat 

yang dijadikan obyek adalah Badan Ketahanan Pangan, yang mempunyai masalah 

karyawan sebagian banyak tidak mngerti atau paham mengenai kegunaan dari sistem 

akuntansi keuangan daerah. Oleh sebab itu peneliti melakukan sebuah replikasi 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlaela dan Rahmawati (2010). Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian empris. Secara umum penelitian ini  lebih sederhana dari 

penelitian sebelumnya  yaitu model yang digunakan  hanya melihat pengaruh 

langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul ”  PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN 

ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANS KEUANGAN 

DAERAH” ( Studi Kasus Pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah). 

Tujuan  penelitian ini yaitu  ingin membuktikan secara empiris:  pengaruh pelatihan, 

kejelasan tujuan dan dukungan atasan  terhadap kegunaan  SAKD  di Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Faktor Organisasi seperti Pelatihan terhadap peningkatan 

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah? 

2. Bagaimana pengaruh Faktor Organisasi seperti Kejelasan Tujuan terhadap 

peningkatan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah? 

3. Bagaimana pengruh Faktor Organisasi seperti Dukungan Atasan terhadap 

peningkatan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di 

atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah. 

2. Mengetahui apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah. 

3. Mengetahui apakah dukungan atasan berpengaruh kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan sumbangsih atau pemikiran 

untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah 

dituangkan dalam peraturan bahwa sietem akuntansi keuangan daerah harus 

transparansi, efektif, efisien dan akuntanbilitas dan konsep-konsep tentang pelatihan, 

kejelasan tujuan dan dukungan atasan sebagai dukungan dalam peningkatan kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Tengah. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah 

didapat selama studi di perguruan tinggi.  

2. Manfaat bagi pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.  
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3. Manfaat bagi praktisi Akuntansi Sektor Publik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

dalam mengembangkan profesinya disektor publik 

4. Manfaat bagi Akademisi  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu 

pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap 

kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.  

1.5. Manfaat bagi pembaca  

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan 

dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Achievement Motivation Models 

Achievement motivation models merupakan teori yang dikemukakan oleh Mc 

Clelland pada tahun 1961 dalam buku The Achieving Society. Achievement motivation 

models menjelaskan dan memprediksi perilaku dan kinerja berdasarkan kebutuhan 

seseorang untuk prestasi, kekuasaan atau afiliasi. Mc Clelland membagi motif 

seseorang dalam berbagai derajat kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk prestasi, 

kekuasaan dan afiliasi. Setiap individu akan memiliki karakteristik yang berbeda 

tergantung dari motif kebutuhan yang dominan yang mereka miliki. Akan tetapi 

setiap orang tidak hanya memiliki satu motif kebutuhan akan tetapi kombinasi dari 

ketiga kebutuhan yang ada. 

Kebutuhan prestasi menurut Daft dalam (Moore, Grabsch dan Rooter,2010) 

adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang sulit, mencapai standar keberhasilan 

yang tinggi, menguasai tugas-tugas yang kompleks, dan mengungguli orang lain. 

Peserta didik yang memiliki kebutuhan prestasi akan mencari tujuan yang realistis 

tetapi menantang, serta dapat menguasai materi dan tugas dengan baik dengan segala 

upaya. 

Kebutuhan untuk kekuasaan atau power menurut Mc Clelland dalam (Moore, 

Grabsch dan Rooter,2010) merupakan suatu keprihatinan karena kebutuhan untuk 
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kekuasaan merupakan kontrol atau cara mempengaruhi seseorang. Arti kata lain  

kebutuhan kekuasaan merupakan perhatian sadar untuk mempengaruhi orang lain, 

bertanggung jawab untuk orang lain, memiliki kewenangan atas orang lain, 

mencari posisi otoritas, dan memiliki keinginan untuk menjadi berpengaruh 

didalam kelas atau sekolah. 

Kebutuhan afiliasi menurut Lussier dan Achua dalam (Moore, Grabsch 

dan Rooter,2010) merupakan kebutuhan untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan hubungan dengan teman. Peserta didik yang memiliki kebutuhan 

afiliasi memiliki keinginan untuk membentuk hubungan pribadi yang erat, 

menghindari konflik dan membangun persahabatan yang hangat dengan teman.  

Implikasi teori yang dapat dijelaskan adalah, jika karyawan diberikan 

pelatihan maka akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah. Karyawan memiliki kebutuhan prestasi dalam 

mencapai tujuan perusaahaan, maka tidak hanya pelatihan yang diberikan 

kejelasan tujuan juga mempengaruhi karyawan untuk mencapai prestasi dalam 

mencapai tujuan. Teori ini memprediksikan perilaku dan kinerja karyawan 

berdasarkan kebutuhan seseorang untuk mendapatkan prestasi. 

Teori Achievement Motivation Models menjadi teori rujukan dalam 

penelitian ini. Teori ini membantu karyawan dan manajer untuk mengetahui 

kebutuhan apa yang paling dominan pada diri karyawan untuk mencapai tugasnya 

dengan baik. Dengan mengetahui orientasi tujuan berprestasinya peserta didik 

akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut sehingga akan 
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berdampak pada usaha yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan 

berdampak pada peningkatan kinerjanya. 

2.1.2. Model Path Goal 

Teori path-goal atau House’s path goal theory dikembangkan oleh Robert 

J. House dan berakar pada teori harapan (Ia dipengaruhi oleh model teori yang 

dikembangkan Victor Vroom dan juga Martin G. Evans). Teori ini didasarkan 

pada premis bahwa persepsi karyawan tentangharapan antara usaha dan kinerja 

sangat dipengaruhi oleh perilaku seorang pemimpin. Para pemimpin membantu 

bawahan terhadap pemenuhan akan penghargaan dengan memperjelas tujuan dan 

menghilangkan hambatan kinerja. Pemimpin melakukannya dengan memberikan 

informasi, dukungan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan 

untuk menyelesaikan tugas.  Kata lain kepuasan atas kebutuhan mereka 

bergantung atas kinerja efektif, dan arahan, bimbingan, pelatihan, dan dukungan 

yang diperlukan. 

Teori path-goal menjelaskan dampak perilaku pemimpin pada motivasi 

bawahan, kepuasan dan kinerjanya (Luthans, 2006). Robbins dan Judge (2009) 

menyatakan bahwa inti dari path goal theory adalah bahwa merupakan tugas 

pemimpin untuk memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan kepada 

para pengikut agar mereka bisa mencapai berbagai tujuan. Istilah path goal berasal 

dari keyakinan bahwa para pemimpin yang efektif semestinya bisa menunjukkan 

jalan guna membantu pengikut-pengikutnya mendapatkan hal-hal yang 

dibutuhkan demi pencapaian tujuan kerja dan mempermudah perjalanan serta 

menghilangkan berbagai rintangannya. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Path%E2%80%93goal_theory
http://perilakuorganisasi.com/teori-harapan.html


19 
 

 
 

Al-Gattan (1985) menyatakan bahwa pada bentuk aslinya path-goal theory 

menguraikan dua tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan suportif dan direktif 

namun dalam perkembangannya teori tersebut menguraikan empat tipe 

kepemimpinan yaitu: suportif, direktif, partisipatif dan kepemimpinan yang 

berorientasi pada pencapaian. Siverthorne (2001) menyatakan bahwa model path-

goal menganjurkan kepemimpinan terdiri dari dua fungsi dasar: 

1.  Fungsi pertama adalah memberi kejelasan alur (direktif). Maksudnya, 

seorang pemimpinharus mampu membantu bawahannya dalam memahami 

bagaimana cara kerja yang diperlukan di dalam menyelesaikan tugasnya. 

2.  fungsi kedua adalah meningkatkan jumlah hasil (reward) bawahannya 

dengan memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi 

mereka (suportif). 

Dasar teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu 

anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan 

dukungan atau keduanya yang di butuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai 

dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Istilah path goal ini 

dating dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelas jalur untuk 

membantu anggotanya dari awal sampai ke pencapaian tujuan mereka, dan 

menciptakan penelusuran di sepanjang jalur yang lebih mudah dengan 

mengurangi hambatan dan pitfalls. 

Model kepemimpinan path-goal berusaha meramalkan efektivitas 

kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi 

efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk 
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melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai path-goal 

karena memfokuskan pada bagaimana pimpinan mempengaruhi persepsi 

pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk 

menggapai tujuan. Model path-goal menjelaskan bagaimana seorang pimpinan 

dapat memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukkan 

bagaimana prestasi mereka dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang 

mereka inginkan. Teori Pengharapan (Expectancy Theory) menjelaskan 

bagaimana sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh hubungan antara usaha 

dan prestasi (path-goal) dengan valensi dari hasil (goal attractiveness). Individu 

akan memperoleh kepuasan dan produktif ketika melihat adanya hubungan kuat 

antara usaha dan prestasi yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka capai 

dengan nilai tinggi. Model path-goal juga mengatakan bahwa pimpinan yang 

paling efektif adalah mereka yang membantu bawahan mengikuti cara untuk 

mencapai hasil yang bernilai tinggi. 

Sebagai contoh teori path goal adalah pemimpin dalam suatu regu untuk 

mendaki gunung. Pemimpin yang efektif yaitu di mana pemimpin memberikan 

arahan serta motivasi agar bawahannya atau anggotanya dapat mencapai ke 

puncak gunung Pemimpin biasanya memberikan reward ke pada anggotanya agar 

dapat mencapai tujuan bersama, agar bawahannya atau anggotanya dapat 

mencapai ke puncak gunung.  
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2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri 

atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, 

yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentru. Suatu sistem 

mengolah  input  (masukan) menjadi  output (keluaran). Input sistem akuntansi 

adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya 

adalah laporan keuangan.Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi 

serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, 

penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta 

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).   

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam 

Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan 

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan 

daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang 

berbunyi: 

         ”Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem 

akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, 

peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi”. 

(Pasal 70: ayat 1) 

         Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan: 

        “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 
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keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. 

(Pasal 23:ayat 1) 

 

               Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi 

keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang 

disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan 

oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil 

keputusan ekonomi. 

 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut 

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi: 

1.   Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan 

sistem pencatatan double entry. Menggunakan cash basis selama tahun 

anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan 

accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.  

2. Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan posting 

ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, 

necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian 
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keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannnya. Pihak-

pihak yang memerlukannnya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; 

Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah 

Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan 

akuntansi keuangan daerah.  

 Secara garis besar SAKD menurut Halim (2008) terdiri dari : 

a. Akuntansi Penerimaan Kas  

Akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau 

SKPKD. 

b.  Akuntansi Pengeluaran Kas 

Akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan atau 

SKPKD. 
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c. Akuntansi Aset 

Akuntansi aset pada SKPD meliputi serangkaian proses pencatatan dan 

pelaporan akuntansi atas perolehan, pemerliharaan, rehabilitasi, perubahan 

klasifikasi, penghapusan, pemindahtanganan, dan penyusutan terhadap aset 

tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD dan atau SKPKD. Transaksi  –  

transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2 kelompok besar 

transaksi yaitu penambahan dan pengurangan nilai aset. 

d. Akuntansi Selain Kas 

Akuntansi selain kas adalah serangkaian proses baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan transaksi dan 

atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan atau SKPKD. 

Sedangkan definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah  rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi pemerintah. Sementara itu dalam Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai 

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 
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Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, 

posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, 

menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal  penutupan, dan 

neraca setelah penutupan. Laporan Keuangan,  sesuai dengan siklus akuntansi, 

setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan 

keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan 

neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas  dan Catatan Atas Laporan Keuangan  

(CALK). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang  

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimna telah diubah 

dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan 

keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP. Dengan 

catatan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 tidak mengatur perubahan atas 

pasal 239 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya 

berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negreri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.   
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Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam 

pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi 

yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (general pupose 

fonancial statements), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang 

prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting 

kegiatan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan 

oleh Pemerintah daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah 

(MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah 

tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang diperlukan saat ini. 

Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan 

Pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini. 

Adapun perbedaan prinsip-prinsip yang mendasar antara sistem yang lama dengan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang baru, sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam PP No 105/2000 adalah : 

Tabel 2.1.Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem yang baru (PP.105/2000) 

Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem yang baru (PP.105/2000) 

Sitem pencatatan single entry 

(Pembukuan tunggal / tidak 

perpasangan) 

Sistem pencatatan Double entry, untuk 

dapat menyusun neraca diperlukan 

adanya sistem pencatatan yang akurat 

(approriate recording) 

Dual budget (rutin dan pembangunan), 

dokumen anggaran DIKDA dan 

DIPDA 

Unified budget (anggaran terpadu), 

tidak mengenal lagi rutin dan 

pembangunan (DIKDA dan DIPDA) 

Incremental budget, didasarkan pada 

jenis belanja dan lebih input oriented. 

Performance budget (berbasis kinerja), 

dan lbih output oriented. 

Laporan yang dihasilkan berupa 

laporan perhitungan anggaran dan nota 

perhitungan 

Laporan yang dihasilkan berupa 

laporan perhitungan anggaran dan nota 

perhitungan, neraca daerah dan laporan 
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Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem yang baru (PP.105/2000) 

arus kas. 

Pengakuan belanja dan pendapatan 

berdasarkan kas basis, artinya belanja 

dan pendaapatan daearh diakuai pada 

saat kas dikeluarkan dari / diterima di 

kas daerah. Pengeluaran belanja modal 

hanya dilaporkan dalam laporan 

realisasi anggaran, tidak dicatat sbagai 

aset tetap. 

Pengakuan belanja dan pendapatan 

daerah pada dasarnya sama yaitu kas 

basis, tetapi untuk kepentingan 

penyusunan neraca digunakan modified 

accrual basis. Artinya belanja modal 

atau investasi dicatat sebagai ast di 

neraca daerah melalui jurnal korolari : 

Debet : aset tetap 

kredit : ekuitas dana 

Sedangkan pengeluaran kasnya dijurnal 

dalam laporan realisasi anggaran : 

Debet : belanja modal 

Kredit : kas daearah 

Anggaran berimbang dan dinamis, 

dengan struktur anggran Pendapatan 

daerah sama dengan belanja daerah, 

tidak mengenal defisit atau surplus 

anggaran. Pinjaman yang diperoleh 

oleh daerah dicatat sebagai penerimaan 

daerah, yang seharusnya merupakan 

sumber pembiayaan yang digunakan 

untuk menutup defisit anggaran. 

Surplus / defisit anggaran, dengan 

struktur anggaran : 

Pendapatan Daerah : xxx 

Belanja daerah       : xxx 

Surplus / (Defisit)  : xxx 

Pembiayaan          : xxx 

Pembiayaan digunakan untuk menutup 

defisit anggaran, seperti sumber dana 

dari pinjaman dan penjualan aset 

daerah/ kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah, dalam (Arif, 2002 :5) adalah untuk 

memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan 

organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal 

tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. 

Sedangkan Perubahan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, dalam (Abdul, 2002 

:26) terdapat karekteristik peleksanaan pemerintah yang baik yaitu : 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

dari setiap kegiatan penyelenggara kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang 
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kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Keterbukaan / Transparansi 

Merupakan suatu kondisi dimana masyarakat menegtahui apa-apa yang 

terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta 

keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan 

urusan publik. 

3. Ketaatan pada Hukum 

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila 

tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan 

sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka 

sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi 

penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung 

dipaksakan. 

4. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari 

terealisasinya pemerintahan yang demokratis.Sebagai konsekuensi demokrasi 

adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik  yang seluas-luasnya. 

Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat 

seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara 

antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga 

dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam 
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proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata 

dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. 

2.3. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada 

akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang 

relevan untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya menurut Halim (2002), 

implementasi sistem akuntansi di daerah bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri 

2. Untuk kebutuhan pemerintah lebih tinggi 

3. Untuk  kepentingan  msyarakat umum  

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk  mengelola dana 

secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indicator yang 

digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

menurut diadopsi dari Nurlaela (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan 

memiliki kandungan akurasi yang tinggi 

2. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi 

yang dapat dipercaya 

3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat 

menghemat penggunaan biaya. 
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4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat 

memanfaatkan waktu secara optimal. 

2.4. Faktor Keperilakuan 

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek 

tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia 

meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia 

demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi 

Thoha (2010:5). Menurut Chenhall (2004) dalam (Nurlaela dan Rahmawati 2010),  

faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan 

atasan, kejelasan tujuan, dan  pelatihan. Dukungan Atasan  diartikan sebagai 

keterlibatan manajer dalam  kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya 

yang diperlukan,  Kejelasan Tujuan  didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran 

dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level 

organisasi, dan Pelatihan  merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai sistem. 

Boston et al (1996) mengidentifikasi  Public Choice theory, teori agensi 

dan transactional cost economics  sebagai paradigma  yang dominan ketika siap 

untuk mereformasi pemerintah: public Choice theory  menganggap semua tingkah 

laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi. Public Choice diaplikasikan 

sebagai usaha untuk peran pemerintah, meningkatkan transparansi dll., Teori 

Agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan 

konflik antara principal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard 

dan asimetri informasi, Transactional Cost Economic berfokus pada struktur 
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pemerintah yang optimal. Menurut Yin (1994) melakukan penelitian dengan  

multiple-case  design  dengan sub unit yang menjadi peran penting.  

Fokus pada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam organisasi secara 

umum dan Pettigrow (1992) melakukan penelitian yang lebih spesifik yang 

menyadari pentingnya kelas eksekutif inti yang  mengontrol pengendalian dan 

alokasi sumber daya.  Dezin (1978) meneliti gambaran dari unsure pokok 

organisasi yang terpisah (manajemen dan anggota yang dipilih) dengan 

menggunakan data, laporan informasi keuangan dalam local Authorities. Dengan 

menggunakan wawancara semi directed. Yang diinterview adalah CEO, direktur 

keuangan , direktur strategi dan orang-orang yang memegang peran pokok 

(pendidikan, pelayanan social, ekonomi).  

Contingency Theory, dipelopori  oleh Burn dan Stalker (Otley, 1980), 

dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang task envoironment, dalam 

penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan praktek manajemen yang tepat 

untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa 

Organisasi yang mekanistis (dengan ciri-ciri pembagian tugas yang spesifik dan 

tegas) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang dinamis 

(dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan yang tidak stabil.  

Otley (1980), menyatakan Teori kontijensi didasarkan pada premis bahwa 

tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh 

organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada 

faktor-faktor situasional dalam organisasi. Kesesuaian  (fit) yang lebih lebih baik 

antarasistem pengawasan dengan variabel kontijensi menghasilakan kinerja 
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organisasi yang meningkat. Berdasarkan pada  Contingency Theory,  dapat 

dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan 

keuangan daerah, tergantung pada kondisi Pemda yang bersangkutan. 

2.4.1. Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan 

Menurut Boudreau 1992 dalam (Janiwarti, 2005), Pelatihan merupakan 

suatu  proses sistematis untuk mengubah perilaku, pengetahuan dan motivasi dari 

karyawan saat ini, untuk meningkatkan kesesuaian antara karakteristik karyawan 

dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Pelatihan adalah kegiatan dari 

manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja 

karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Secara umum tujuan 

suatu pelatihan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

perusahaan serta untuk menjebatani kesenjangan antara pengetahuan, 

keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik pada masa 

sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan 

individu maupun kebutuhan perusahaan. 

Pelatihan ditunjukan kepada semua karyawan, baik karyawan lama ataupun 

karyawan baru, bagi karyawan baru pelatihan dilakukan guna meningkatkan 

wawasan karyawan untuk dapat mengerti pengoperasian peralatan atau mesin, 

kepada siapa mereka bertanggungjawab, dan bagaimana cara mengatasi konflik 

dalam organisasi, sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih 

meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat 
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memperbaiki efisiensi dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya. 

Efisiensi dan efektifitas karyawan dapat dicapai dengan meningkatkan: 

1. Pengetahuan karyawan 

2. Keahlian karyawan 

3. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

Untuk mencapai program pelatihan, maka yang harus diperhatikan adalah: 

a) Mempunyai sasaran yang jelas dan memakai tolak ukur terhadap hasil yang 

dicapai. 

b) Diberikan oleh  tenaga pengajar yang mampu menyampaikan ilmunya serta 

mampu memotivasi peserta pelatihan. 

c) Materi disampaikan secara mendalam sehingga mampu merubah sikap dan  

meningkatkan prestasi karyawan. 

d) Menggunakan metode-metode yang tepat guna, misalnya diskusi untuk satu 

sasaran tertentu. 

e) Materi sesuai dengan latar belakang teknis, permasalahan dan daya tangkap 

peserta. 

f) Meningkatkan keterlibatan aktif peserta sehingga mereka bukan sebagai 

pendengar saja. 

g) Disertai dengan metode penilaian sejauh mana sasaran program  pelatihan 

dapat tercapai. 

Adapun manfaat pelatihan menurut Werther dan Darvis, 1996 dalam (Putri, 

2011) antara lain: 
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1. Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan kerja pada semua tingkatan pada 

sebuah organisasi. 

2.  Memperbaiki semangat kerja karyawan. 

3. Menolong,  pembentukan kemampuan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, 

perilaku yang baik, dan beberapa aspek yang diperlihatkan para pekerja dan 

manajer yang sukses. 

4. Menolong dalam peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. 

5. Menolong para karyawan untuk berubah.  

6. Menolong individu untuk membuat keputusan dan pemecahan secara lebih 

baik. 

7. Menolong menciptakan citra perusahaan menjadi lebih baik. 

8. Menolong menyiapkan panduan kerja.  

Pelatihan bagi pemakai merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

efektivitas penerimaan sistem informasi dan dalam  proses pengembangan sistem. 

Jika tidak adanya pelatihan, maka akan  berdampak pada hilangnya kekuasaan 

pemakai jika tenaga kerja dikurangi berkaitan dengan tidak adanya kemampuan 

pemakai dalam penggunaan sistem dan komputerisasi, dan ini berakibat sistem 

tidak bisa dilaksanakan dan tujuan instansi sulit untuk dicapai. 

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pendidikan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004). Shield (1989) 

berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu 

inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk 

dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan 
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tujuan organisasi serta menyediakan suatu saran bagi pengguna untuk dapat 

mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan 

khawatir dalam proses implementasi.  

Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana 

pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang 

sesuai dengan tuntutan tertentu. Pelatihan merupakan proses keterampilan kerja 

timbal balik yang bersifat membantu,  oleh karena itu dalam pelatihan seharusnya 

diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau 

mempelajari sikap kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik 

yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga dapat mendorong mereka untuk dapat 

bekerja lebih baik (Zahro 2012). 

Berikut ini penjelasan beberapa ahli mengenai pengertian pelatihan : 

Menurut Jan Bella dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia 

Karangan Hasibuan (2003), “Pendidikan dan Latihan sama dengan pengembangan 

yaitu merupakan proses peningkata keterampilan kerja baik teknis maupun 

manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, 

berlangsung lama, dan biasanya menjawab why. Latihan berorientasi pada 

praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya menjawab 

how”. Menurtu Pangabean (2004), “Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu 

cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sekarang, sedangkan pendidikan lebih 

berorientasi kepada masa depan dan lebih menekankan pada peningkatan 

kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterprestasikan pengetahuan.”  
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Penelitian ini akan memfokuskan makna pelatihan. Pelatihan mengandung 

makna yang lebih khusus (spesifik), dan berhubungan dengan pekerjaan/tugas 

yang dilakukan seseorang. Sedangkan yang dimaksudkan praktis adalah, bahwa 

responden yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga 

harus bersifat praktis, (Fandi Tjiptono, dkk, 1996). 

Perbedaan yang nyata dengan pendidikan, diketahui bahwa pendidikan 

pada umumnya bersifat filosofis, teoritis, bersifat umum, dan memiliki rentangan 

waktu belajar yang relatif lama dibandingkan dengan suatu pelatihan. Sedangkan 

yang dimaksudkan dengan pembelajaran, mengandung makna adanya suatu 

proses belajar yang melekat terhadap diri seseorang. Pembelajaran terjadi karena 

adanya orang yang belajar dan sumber belajar yang tersedia. Pembelajaran disini 

merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang melakukan proses belajar. 

Nawawi (1997) menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya adalah proses 

memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau 

membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. 

Fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam 

memenuhi kebutuhan tuntutan cara bekerja yang paling efektif pada masa 

sekarang. Franco (1991) mengemukakan pelatihan adalah suatu tindakan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai yang 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja pasal 1 disebutkan bahwa :  

”Latihan kerja adalah  keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, 

meningkatkan serta mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos 
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kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu 

yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.” 

Berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, pengertian-

pengertian di atas juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 101 tahun 2000 yaitu tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 

PNS. Peraturan tersebut berbunyi “Diklat dalam Jabatan dilaksanakan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya”.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan 

adalah suatu tujuan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan dan meningkatkan 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya dengan cara peningkatan 

keahlian, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang spesifik yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

b. Tujuan Pelatihan 

Menurut Pangabean (2004). Pada umumnya, pelatihan dilakukan untuk 

kepentingan karyawan, perusaan, dan konsumen. 

1. Karyawan 

1). Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan karyawan 

2). Meningkatkan moral karyawan. Dengan keterampilan dan keahlian yang 

sesuai dengan pekerjaannya mereka akan antusias untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. 

3). Memperbaiki kenerja. Karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan 

karena kekurangan keterampilan dapat diminimalkan melalui program 

pelatihan dan pengembangan. 
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4). Membantu karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik 

perubahan struktur organisasi, teknologi, maupun sumber daya manusia. 

Melalui pelatihan dan pengembangan karyawan diharapkan dapat secara 

efektif menggunakan teknologi baru. Manajer di semua bidang harus 

secara konstan mengetahui kemajuan teknologi yang membuat organisasi 

berfungsi secara lebih efektif. 

5). Peningkatan karier karyawan. Pelatihan dan pengembangan merupakan  

kesempatan untuk meningkatkan karier menjadi besar karena keahlian 

keterampilan dan prestasi kerja lebih baik. 

6). Meningkatkan jumlah balas jasa yang dapat diterima karyawan. 

Peningkatan pelatihan dan pengembangan, maka keterampilan semakin 

meningkat dan prestasi kerja semakin baik dan gaji juga akan meningkat 

karena kenaikan gaji didasari prestasi. 

2. Perusahaan 

1). Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

Peningkatan  pelatihan dan pengembangan perusahaan melakukan upaya 

bersama untuk secara benar mendapatkan sumber daya manusia yang 

memenuh kebutuhan perusahaan. 

2). Penghematan. Pelatihan dan pengembangan dapat mengurangi biaya 

produksi karena pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk 

meningkatkan keterampilan karyawan (teknis, manusia, dan konseptual). 

Jika karyawan lebih terampil, maka bekerjanya lebih cepat selesai, 

penggunaan bahan baku lebih hemat, dan bisa menggunakan mesin-mesin 
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dengan baik sehingga tidak cepat haus. 

3). Mengurangi tingakat kerusakan dan kecelakaan. Pelatihan dan 

pengembangan dapat dikurangi kerusakan barang, produksi, mesin-mesin 

dan tingkat kecelakaan karyawan karena keterampilan karyawan telah 

meningkat. Hal ini mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

4).memperkuat komitmen karyawan. Organisasi yang gagal menyeediakan 

pelatihan dan pengembangan akan kehilangan karyawan yang berorientasi 

pencapaian yang merasa frustasi karena merasa tidak ada kesempatan 

untuk promosi dan akhirnya memilih keluar untuk mencari perusahaan lain 

yang menyediakan pelatihan bagi kemajuan karier mereka. 

3. Konsumen 

1). Konsumen akan memperoleh produk yang lebih baik dalam hal kualitas 

dan kuntitas. 

2). Meningkatkan pelayanan karena pemberian pelayanan yang baik 

merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekanan perusahaan yang 

bersangkutan. Ini berarti bahwa dengan adanya pelatihan dan 

pengembangan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi konsumen. 

Mereka dapat memperoleh produk atau pelayanan yang lebih baik pada 

waktunya. 

Pendapat lain mengenai tujuan pelatihan menurut Hasibuan (2003). 

Tujuan pelatihan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut : 
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1. Produktifitas kerja 

Pengembangan produktivitas kerja karyawan bertujuan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produk semakin baik, karena technical skill,human skill 

dan managerial skiil karyawan yang semakin baik. 

2. Efesiensi 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, 

waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan 

berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan 

semakin besar. 

3. Kerusakan 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, 

produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam 

melaksanakan pekerjannya. 

4. Kecelakaan 

Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, 

sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. 

5. Pelayanan  

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari 

karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik 

merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan 

perusahaan bersangkutan. 

6. Moral  

Pengembangan moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan 
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keterampilan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

7. Karier 

Pengembangan perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan karier karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, 

dan prestasi kerjanya lebih baik. 

8. Konseptual 

Pengembangan yang ditujukan pada manajer akan membuat semakin cakap 

dan cepat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, karena technical 

skill, human skill, dan managerial skill nya lebih baik. 

2.4.2. Kejelasan Tujuan 

Kejelasan tujuan  adalah penting untuk diingat bahwa orang-orang di 

dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan 

tujuan. Orang-orang dalam organisasi juga bertanggung jawab atas pencapaian 

sasaran dan tujuan tersebut.  Fase penetapan tujuan dari perencanaan penuh 

dengan kekurangan dalam perilaku. 

Tujuan  organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi 

yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas 

sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arahnya tertentu atau 

untuk menahannya dari yang lain. Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan 

yang kompleks, yang kadang kala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan 

pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Tujuan 

organisasi ditentukan negosiasi. Tawar menawar dan perdagangan pengaruh 
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adalah hambatan yang dikenakan oleh berbagai partisipan dan oleh lingkungan 

eksternal maupun internal. 

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu 

keberhasilan sistem, kerena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih 

dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. 

Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi 

yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas 

sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. Tujuan 

dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadang kala 

mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan 

dari anggota organisasi yang dominan. Menurut Gibson (1993) dalam Latifah 

(2007), kejelasan tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau 

organisasi. 

Keselarasan antara tujuan organisasi dan pribadi juga dapat ditingkatkan 

dengan menjelaskan kepada karyawan alasan atas mana tujuan organisasi 

didasarkan karena baik tujuan organisasi maupun individu tidaklah statis, maka 

keselarasan tujuan harus terus-menerus dicapai di setiap siklus perencanaan. Maka 

komunikasi yang teratur antara manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah 

serta karyawan yang berkepentingan dengan tujuan organisasi adalah sangat 

disarankan. Secara serupa, keselarasan antara tujuan organisasi dan subunit harus 

ditetapkan kembali secara periodik. 
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Keselarasan tujuan dan kompabilitas akan terjadi ketika individu 

memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan 

organisasi. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan 

termotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. 

Menurut Gibson (1993;52) tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh 

seseorang atau organisasi. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat 

menentukan suatu keberhasilan sistem, kerena individu dengan suatu kejelasan 

tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai 

target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi 

yang dimiliki. 

Disamping itu kejelasan tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh 

untuk memotivasi karyawan, apabila kejelasan tujuan dapat digunakan secara 

tepat, dimonitor secara hati-hati  dan didukung secara aktif oleh atasan, maka 

kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang akan diinginkan. 

Menurut Gibson (1993;52) ada beberapa langkah dalam menetapkan suatu 

kejelasan tujuan: 

1.  Diagnosa bagi kesiap-siagaan, maksudnya untuk menentukan apakah orang, 

organisasidan  teknologi sudah cocok untuk menentukan tujuan. 

2.  Mempersiapkan karyawan dengan adanya interaksi, interpersonal, 

komunikasi dan rencana bagi kejelasan tujuan. 

3.  Menekankan sifat-sifat dalam tujuan yang harus dimengerti atasan dan 

bawahan. 
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4. Melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengadakan penyesuaian yang perlu 

dalam tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Melaksanakan pemeriksaan akhir untuk mengecek tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu 

keberhasilan sistem, kerena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih 

dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.  Apabila 

kejelasan tujuan tidak digunakan secara tepat dan didukung secara aktif oleh 

atasan, maka  implementasi sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil, 

sehingga  kejelasan tujuan disuatu instansi pemerintahan tidak akan  dapat 

meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan instansi. 

Kejelasan tujuan didefenisikan suatu organisasi yang berhasil dapat diukur 

dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Selain itu kejelasan tujuan dapat dijelaskan sebagai kejelasan 

dari sasaran dan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah di semua 

level organisasi selain dan dapat diartikan suatu keadaan yang jelas terhadap arah 

yang dapat menentukan suatu keberhasilan system dan target yang dituju (Latifah 

dan Sabeni, 2007). Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan 

suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan 

lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang 

dimiliki. 



45 
 

 
 

Menurut Robbins (2003) kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah 

dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan 

bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan 

keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Handoko (2001) kejelasan 

tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang 

memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi 

dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam 

mencapai visi demi terjaganya eksistensi organisasi dimasa depan. Untuk 

mengukur kejelasan tujuan maka digunakan indicator yang diadopsi dari Nurlaela 

(2010) yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi sasaran yaitu keterbukaan di dalam perusahaan kepada setiap 

anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai 

2. Perencanaan yaitu rangkaian kegiatan atau prosedur yang dapat dilakukan 

karyawan dalam mencapai tujuan 

3. Target yaitu standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota 

organisasi 

4. Pengawasan yaitu proses pengamatan yang dilakukan manajemen terhadap 

anggota organisasi dalam mencapai tujuan 

5. Sanksi yaitu hukuman yang diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja 

sesuai dengan prosedur atau  standar yang diharuskan perusahaan. 

2.4.3. Dukungan Atasan 

Menurut Nasution, 1994 dalam (Latifah, 2007), Dukungan atasan dapat 

diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan 
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sumber daya yang diperlukan. Dukungan  manajemen puncak dalam suatu inovasi 

sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber 

daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan 

inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam  

mewujudkan efektivitas suatu sistem. 

Ciri-ciri atasan yang baik dapat meberikan dukungan kepada karyawannya 

dalam suatu organisasi adalah: 

1. Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif 

untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya. 

2. Mempunyai rasa tanggungjawab yang besar. 

3. bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi kepada 

karyawan. 

4.  Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawan dengan baik. 

5. Memberikan contoh bekerja dan semangat kepada bawahan atau karyawan. 

6. Memiliki rasa integritas dan rasa  bersatu padu dengan kelompok yang ada 

dalam organisasi. 

Manajemen puncak memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus 

pengembangan sistem implementasi. Dukungan  manajemen puncak meliputi 

penyusunan sasaran dan penilaian tujuan, mengevaluasi usulan proyek 

pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemprosesan yang 

dibutuhkan, melakukan review program dan rencana pengembangan sistem 

informasi. 
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Menurut Ikhsan (2005), dukungan manajemen puncak/atasan merupakan 

suatu factor penting yang menentukan efektifitas penerimaan sistem informasi 

dalam organisasi. Beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak 

dalam pengembangan sistem merupakan hal yang penting, yaitu: Pengembangan 

sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan. 

Manajemen puncak (atasan) mengetahui rencana perusahaan sehingga sistem 

yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan 

demikian sistem yang baru akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan.  

Menurut ikhsan (2005;7), dukungan manajemen puncak merupakan suatu 

faktor penting yang menentukan efektifitas penerimaan sistem informasi dalam 

organisasi. Beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam 

pengembangan sistem informasi merupakan hal yang penting, yaitu: 

1. Pengembangan sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan 

perencanaan perusahaan. Manajemen puncak mengetahui rencana 

perusahaan, sehingga sistem yang akan dikembangkan seharusnya sesuai 

dengan rencana perusahaan dan dengan demikian, sistem yang baru akan 

mendorong tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Manajemen puncak merupakan fokus utama dalam proyek pengembangan 

sistem. 

3. Manajemen puncak menjalin penekanan tujuan perusahaan dari pada 

teknisnya. 
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4. Pemilihan sistem yang dikembangkan didasarkan kepada kemungkinan 

manfaat yang diperoleh, dan manajemen puncak mampu untuk 

menginterpretasikan hal tersebut. 

5. Keterlibatan manajemen puncak akan memberikan kegunaan dan pembuatan 

keputusan yang lebih baik dalam pengembangan sistem. 

Dukungan manajemen puncak sangat penting dalam mewujudkan 

efektivitas suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya 

kekuasaan manajer terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif 

strategi yang direncanakan apabila manajer mendukung  sepenuhnya dalam 

implementasi sistem baru. Dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang 

positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah, jika di 

suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan manajemen puncak maka 

sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan 

dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai. Keterlibatan 

manajemen puncak dalam pengembangan suatu istem dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.2. keterlibatan dukungan atasan 

Perencanaan 

Strategis 

Perencanaan Sistem 

 

Implementasi 

Kandungan proses 

perencanaan strategi 

Integrasi sistem Pengendalian rencana 

implementasi 

Kegunaan dalam 

rencana 

Tingkat rincian rencana 

proyek 

Keterbatasan sumber 

daya 

Keterpaduan dalam 

rencana 

Integrasi hardware 

 

Pencapaian tujuan 

perencanaan 

Pengoordinasia 

tindakan perencanaan 

Perencanaan proyek 
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Menurut Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila 

terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan 

yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Kegiatan atau perilaku bekerja 

yang saling mendukung antara satu dengan yang lain akan membentuk kerja sama 

tim yang solid sehingga tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dapat 

direalisasikan dengan baik. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan 

indicator yang diadopsi dari Nurlaela (2010) yaitu sebagai berikut: 

1. Partisipasi atasan dalam bekerja,merupakan tindakan nyata dari atasan yang 

ikut bekerja bersama sama anggota organisasi lainnya. 

2.  Motivator yaitu mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran yang 

telah disepakati 

3. Reward yaitu penghargaan yang diberikan atasan ketika bawahannya dapat 

mencapai sasaran atau target yang direncanakan 

2.5.Penelitian Terdahulu 

Penelitian  Latifah (2007) tentang faktor keperilakuan organisasi yang 

meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan dalam implementasi 

sistem akuntansi keuangan daerah, pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pengujiannya menunjukan bahwa hanya 

dukungan atasan yang berpengaruh positif untuk meningkatkan kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dua faktor keperilakuan lainnya yaitu 

pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah tidak berhasil dibuktikan karena tidak mencapai tingkat signifikansi. 
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Penelitian yang sama, dilakukan oleh Nurlaela (2010) pada Pemerintah 

daerah  Subosukawonosraten.  Hasil penelitiannya menunjukan hubungan positif 

antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

Namun hasil yang berbeda ditunjukan dari hubungan negatif antara pelatihan 

dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.  Hal yang sama juga 

dilihat dari hasil pengujian kejelasan tujuan dengan kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah, karena nilai critical ratio (CR) menunjukan nilai yang negatif. 

Penelitian oleh Riyanita (2012) tentang pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan  

dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada 

kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh menunjukan bahwa hanya kejelasan 

tujuan yang berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan  

daerah. 

Penelitian oleh Yuliana (2012) tentang faktor keperilakuan organisasi 

terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Provinsi Sumatera 

Barat menunjukan bahwa hanya kejelasan tujuan yang berpengaruh signifikan 

positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

Ringkasan penelitian terdahulu tentang Kegunaan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel. 2.3. Penelitian Terdahulu 

No

. 

Penulis Judul Variabel 

Dependen 

Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Muji 

Mranani, 

Beti 

Lestiorini 

Faktor 

Keperilakuan 

Organisasi 

Terhadap 

Kegunaan 

Sistem 

Akuntansi 

Kegunaan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Metode 

regresi 

berganda 

Hasil penelitian bahwa   

hanya penggunaan 

teknologi informasi dan 

konflik kognitif 

memiliki  pengaruh  

positif pada 

kegunaanSAKD. 
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No

. 

Penulis Judul Variabel 

Dependen 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Keuangan 

Daerah Dengan 

Konflik 

Kognitif Dan 

Konflik Afektif 

Sebagai  

Intervening 

Pelatihan dan kejelasan 

tujuan memiliki 

pengaruh  positif pada 

konflik kognitif. 

Kejelasan 

tujuan,dukungan atasan 

dan pemanfaatan sistem  

berpengaruh negatif 

terhadap konflik afektif 

dan pelatihan berpengaruh 

negatif   terhadap konflik 

afektif.  Konflik Kognitif 

berpengaruh  positif pada 

kegunaan  SAKD,  tetapi  

tidak  berpengaruh  

dengan konflik afektif. 

Konflik kognitif sebagai 

interverning variabel 

antara faktor  perilaku  

organisasi dengan 

kegunaan SAKD, 

menunjukkan bahwa 

faktor  perilaku  

organisasi memiliki 

hubungan positif terhadap  

Kegunaan  SAKD,  yang 

dimediasi oleh konflik 

kognitif. Konflik afektif 

sebagai variabel 

intervening antara faktor 

perilaku organisasi 

dengan kegunaan SAKD 

berhubungan negatif 

2. SHOFF

IYATU

Z 

ZAHR

O 

Pengaruh faktor 

keperilakuan 

organisasi 

dalam 

implementasi 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

 

Kegunaan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Regresi 

linier 

sederhana 

 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Dukungan atasan, 

Kejelasan tujuan, dan 

Pelatihan mempengaruhi 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 
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No

. 

Penulis Judul Variabel 

Dependen 

Metode 

Analisis 

Hasil 

3. Dra. Siti 

Nurlaela, 

SE., 

M.Si.,Ak.

, Prof. Dr. 

Rahmawa

ti, M.Si., 

Ak 

pengaruh faktor 

keperilakuan 

organisasi 

terhadap 

kegunaan  

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

di 

subosukawonos

raten 

kegunaan  

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitiannya 

menunjukan hubungan 

positif antara dukungan 

atasan dengan kegunaan 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah. 

Namun hasil yang 

berbeda ditunjukan dari 

hubungan negatif antara 

pelatihan dengan 

kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah.  Hal yang sama 

juga dilihat dari hasil 

pengujian kejelasan 

tujuan dengan kegunaan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah, karena 

nilai critical ratio (CR) 

menunjukan nilai yang 

negatif 

4. Cyntia 

Carolina 
pengaruh 

kejelasan 

tujuan dan 

dukungan 

atasan 

terhadap 

kegunaan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 
 

Kegunaan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil penelitian  

menunjukkan  bahwa  

kejelasan tujuan  

bepengaruh signifikan  

positif  terhadap  

kegunaan sistem 

akuntansi keuangan 

daerah, sedangkan  

dukungan atasan tidak 

berpengaruh  signifikan 

positif terhadap kegunaan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah. 

5.  LYNA 

LATIFA

H,  

ARIFIN 

SABENI  

faktor 

keprilakuan 

organisasi 

dalam 

implementsi 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

Kegunaan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Regresi 

Linear 

Berganda  

Menunjukan bahwa hanya 

dukungan atasan yang 

berpengaruh positif untuk 

meningkatkan kegunaan 

sistem akuntansi 

keuangan daerah. 

Sedangkan dua faktor 

keperilakuan lainnya yaitu 

pelatihan dan kejelasan 

tujuan terhadap kegunaan 
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No

. 

Penulis Judul Variabel 

Dependen 

Metode 

Analisis 

Hasil 

sistem akuntansi 

keuangan daerah tidak 

berhasil dibuktikan karena 

tidak mencapai tingkat 

signifikansi 

6 Riyanita Pengaruh,pelati

han, kejelasan 

tujuan  dan 

dukungan 

atasan terhadap 

kegunaan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah pada 

kabupaten 50 

Kota dan Kota 

Payakumbuh 

Kegunaan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

Regresi 

Linear 

Berganda 

menunjukan bahwa hanya 

kejelasan tujuan yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan  

daerah. 

 

7 Yuliana Faktor 

Keperilakuan 

Organisasi 

Terhadap 

Kegunaan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah Pada 

Provinsi 

Sumatera Barat  

Kegunaan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Menunjukan Bahwa 

Hanya Kejelasan Tujuan 

Yang Berpengaruh 

Signifikan Positif 

Terhadap Kegunaan 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah. 

 

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.6.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan hubungan antara faktor-

faktor perilaku dalam implementasi (pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan 

manajemen puncak) akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah yaitu meliputi transparansi dan akuntabilitas dapat digambarkan sebagai 

berikut: 



54 
 

 
 

 

  

   

 

 

 

             

 

 

 

   
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

2.6.2. Pengembangan Hipotesis 

2.6.2.1. Pengaruh Pelatihan , Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan 

Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa faktor 

keperilakuan organisasi seperti pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, dan 

pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh positif terhadap implementasi 

suatu inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen 

(Krumweide, 1998). 

Menurut  Shield (1995)  dalam Mranani dan  Lestiorini  (2011) 

berpendapat bahwa pelatihan dalam desain implementasi dan penggunaan suatu 

inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk 

dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan 

tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat 

mengerti, menerima  dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan 

khawatir dalam proses implementasi. 

DUKUNGAN 

ATASAN 

KEJELASAN 

TUJUAN 

PELATIHAN 
Kegunaan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah:  

pengelolaan dana secara 

transparan, efektif, efisien 

dan akuntabel 
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 Dalam penelitian  Nurlaela  dan  Rahmawati (2010)  pengaruh faktor 

keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) menyatakan  bahwa tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif 

pelatihan dengan kegunaan SAKD. Latifah dan Sabeni (2007)  didalam 

penelitiannya tentang pengaruh faktor keprilakuan organisasi terhadap 

implementasi SAKD  yang menyatakan bahwa tidak berhasil membuktikan 

adanya hubungan positif pelatihan dengan kegunaan SAKD. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mranani dan Lestiorini (2011) menyatakan bahwa 

tidak adanya pengaruh positif pelatihan terhadap SAKD, tidak diterima. 

Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan 

misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi 

pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah  

yang berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan SAKD tidak 

dijalankan secara tepat maka kegunaan dalam penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah tidak akan terwujud. Disamping itu, kejelasan tujuan juga 

merupakan suatu teknik yang ampuhuntuk memotivasi karyawan apabila 

kejelasan tujuan dapat digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan 

didukung secara aktif oleh atasan, maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan 

hasil dan tujuan yang diinginkan. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat 

menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan 

tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target 

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang 

dimiliki. 
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Chenhall (2004)  dalam Nurlaela dan Rahmawati (2010)  menjelaskan  

bahwa kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan 

digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. 

Sedangkan menurut  Latifah  dan Sabeni (2007) menjelaskan bahwa kejelasan 

tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu  

kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham  bagaimana mencapai tujuan, 

mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang 

dimiliki. 

Dalam penelitian  Nurlaela  dan Rahmawati  (2010)  menyatakan bahwa 

tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan 

kegunaan SAKD.  Sejalan dengan  hasil penelitian oleh Latifah dan Sabeni (2007) 

yang memperoleh hasil  bahwa tidak berhasil membuktikan adanya hubungan 

positif kejelasan tujuan dengan kegunaan SAKD. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mranani dan Lestiorini (2011) menyatakan bahwa tidak adanya 

pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap SAKD, tidak diterima.  

Dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam 

kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Atasan dapat 

fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisitif strategi yang 

direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. 

Dukungan atasan sangat penting dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan 

suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan 

terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang 

direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam penerapan sistem 



57 
 

 
 

baru. Dukungan atasan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan 

kegunaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi 

pemerintahan tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan 

dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian 

tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai. 

Chenhall (2004) dalam  Nurlaela  dan Rahmawati  (2010) mengungkapkan 

bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan 

proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Menurut Shield (1995) 

dalam Latifah dan Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan manajemen 

puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya 

kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus 

terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang 

direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam 

implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh  Latifah dan Sabeni (2007) yang  

menyatakan bahwa adanya hubungan positif dukungan atasan dengan kegunaan 

SAKD. Sejalan dengan Mranani dan Lestiorini (2011) menunjukkan hasil bahwa 

adanya pengaruh  positif dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD. 

2.6.3. Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka rumusan hipotesis penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. H1: Terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 
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2. H2: Terdapat  pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Tengah  

3. H3: Terdapat pengaruh positif dukungan atasan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Tengah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara 

melakukan menyebar angket kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang 

dibuat oleh peneliti dan akan diserahkan kepada responden, sedang jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis.  Penelitian 

ini yang menjadi variabel independen (X) adalah pelatihan, kejelasan tujuan dan 

dukungan atasan sedangkan variabel dependen (Y) adalah kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 

yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka 

dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik dengan bantuan program 

SPSS. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi dapat didefinisikan sebagai kelompok elemen yang lengkap, dimana 

kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:53), 

sedang menurut Sugiyono (2013:117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri 

sipil di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Pertimbangan yang 

dilakukan dalam masih ada pegawai yang belum paham mengenai sistem akuntansi 

keuangan daerah apalagi keguanaan dari sistem akunatansi keuangan daearah 

tersebut. 

3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

2006:131). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sampel yang diambil mewakili dan 

diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel tersebut harus betul-betul 

representativ (mewakili).  

Menurut Kuncoro, (2009:53),Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit 

populasi. Sampel pada penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang 

mempunyai kewenangan bagian keuangan dan administrasi  pada Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diambil 

yang sesuai kriteria yang sudah ditetapkan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 32 orang.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan 
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dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu 

(Jogiyanto, 2004). sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau 

tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitiannya. 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61). Variabel dalam 

penelitian ini adalah variabel terikat/dependen dan variabel bebas/independen. 

3.3.1. Variabel  Dependen (Y) 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:61). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

Adapun implementasi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini 

diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan 

akuntabilitas dari lebaga sektor publik. Sistem AkuntansiKeuangan Daerah dapat 

berguna untuk mengelolaan dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan 

akuntabel. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item 

yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Chenhall 

(2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem keuangan daerah. 
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3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2013:61). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor keperilakuan yang 

terdiri dari : 

a. Pelatihan (X1) 

Pelatihan adalah usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatakan 

pemahaman mengenai sistem. Indikator sebagai berikut : Ketrampilan kerja, jenis 

penelitian, pelatihan diberikan dengan jelas, cara-cara spesifik, fasilitas pelatihan, 

jenis penelitian sesuai dengan bidang, pengembangan kemampuan dan pengarahan 

atau pelatihan. Variabel pelatihan terhadap kegunaan Sistem Akuntasi Keuangan 

Daerah diukur dengan menggunakan 5 item peryataan yang dibangun oleh Shield dan 

Young (1989) dan Shield (1995) dalam Chenhall (2004) yang telah dimodifikasi.  

Skor item dari 1= sangat tidak sesuai hingga 5= sangat sesuai. 

b. Kejelasan Tujuan (X2) 

Kejelasan tujuan adalah kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Indikator sebagai berikut : 

Kejelasan dari tugas-tugas, kejelasan dari tujuan organisasi, patuh dan loyal, 

memahami tujuan dari pekerjaandan pencapaian tujuan. Variabel kejelasan tujuan 

terhadap kegunaan  SAKD  diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan yang 
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dikembangkan oleh Chenhall (2004) dalam Nurlaela dan  Rahmawati (2010) yang 

telah dimodifikasi. Skor item dari 1= sangat tidak sesuai hingga 5= sangat sesuai. 

c. Dukungan Atasan (X3) 

Dukungan atasan adalah keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dalam  

menyediakan sumber daya yang diperlukan Indikator sebagai berikut ; Memberikan 

wewenang memberikan dukungan pada setiap keputusan melaksanakan pekerjaan 

dengan baik menghargai pendapat,kebebasan dalam mendiskusikan masalah 

kepercayaan kebebasan dalam berpendapat perhatian dan menerima dukungan atasan. 

Variabel dukungan atasan terhadap kegunaan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah 

diukur dengan menggunakan 5 item peryataan yang dibangun oleh Shield (1995), 

Chenhall (2004), Cavalluzzo dan Itner (2004) dalam Nurlaela dan Rahmawati (2010) 

yang telah dimodifikasi. Skor item dari 1= sangat tidak sesuai hingga 5= sangat 

sesuai. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2013:199) menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan 

adalah kuesioner tertutup yaitu setiap pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan 

jawaban yang kemudian responden hanya memilih yang paling sesuai. Skala 

alternatif jawaban yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan 
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untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial 

tertentu (Sugiyono, 2013:134). Jawaban setiap item mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif seperti tabel berikut: 

 Tabel 3.1 

Penskoran Jawaban 

No Alternatif Jawaban Skor Pertanyaan (+) Skor Pertanyaan (-) 

1 Sangat Sesuai 5 1 

2 Sesuia 4 2 

3 Netral 3 3 

4 Tidak sesuai 2 4 

5 Sangat tidak sesuai 1 5 

(Sugiyono, 2013 :135) 

Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data variabel kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan  

satuan kerja perangkat daerah di Badan Ketahanan Pangan yang diperoleh dari 

jawaban responden secara langsung. 

3.5. Uji Isntrumen 

Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen sehingga dapat digunakan dalam pengambilan data saat penelitian. Analisis  

uji instrumen menggunakan SPSS statistic 17.   

3.5.1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:173). Uji validitas digunakan 
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untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sebelum angket disebar pada responden 

sesungguhnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen pada beberapa responden 

sebagai sampel. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pernyataan atau 

pertanyaan yang tidak relevan. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS. Instrumen dikatakan valid jika nilai signifikansi dari skor butir instrumen (Sig 

2 tailed) < 0,05 (5%). Berikut adalah hasil uji validitas angket uji coba: 

a. Variabel Pelatihan 

Variabel pelatihan terdiri dari 9 butir pertanyaan. Hasil uji validitas variabel 

pelatihan dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas  Variabel Pelatihan 

No. Item Sig. 5% Keterangan 

1 0,319 Tidak Valid 

2 0,003 Valid 

3 0,001 Valid 

4 0,008 Valid 

5 0,000 Valid 

6 0,004 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,002 Valid 

9 0,000 valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 
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Tabel diatas menunjukan bahwa dari 9 butir pertanyaan yang tidak valid atau 

mempunyai nilai signifikansi >0,05 yaitu terdapat 1 pertanyaan yaitu nomor 1. Butir 

pertanyaan yang tidak valid ini dikeluarkan dari daftar pertanyaan. Instrumen ini 

dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian karena pernyataan lainnya sudah 

dapat mewakili untuk mengukur indikator dari variabel Pelatihan. 

b. Variabel Kejelasan Tujuan 

Variabel pelatihan terdiri dari 8 butir pertanyaan. Hasil uji validitas variabel 

pelatihan dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.3. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Tujuan 

No Item Sig. 5% Keterangan 

10 0,000 Valid 

11 0,002 Valid 

12 0,000 Valid 

13 0,004 Valid 

14 0,004 Valid 

15 0,004 Valid 

16 0,004 Valid 

17 0,225 Tidak Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 8 butir pertanyaan yang tidak valid taua 

mempunyai nilai signifikansi >0,05 yaitu terdapat 1 pertanyaan yaitu nomor 17. Butir 

pertanyaan yang tidak valid ini dikeluarkan dari daftar pertanyaan. Instrumen ini 

dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian karena pernyataan lainnya sudah 

dapat mewakili untuk mengukur indikator dari variabel kejelasan tujuan. 
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c. Dukungan Atasan 

Variabel pelatihan terdiri dari 10 butir pertanyaan. Hasil uji validitas variabel 

pelatihan dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Dukungan Atasan 

No. Item Sig. 5% Keterangan 

18 0,001 Valid 

19 0,000 Valid 

20 0,000 Valid 

21 0,000 Valid 

22 0,000 Valid 

23 0,099 Tidak Valid 

24 0,000 Valid 

25 0,000 Valid 

26 0,000 Vaid 

27 0,001 Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 10 butir pertanyaan yang tidak valid 

taua mempunyai nilai signifikansi >0,05 yaitu terdapat 1 pertanyaan yaitu nomor 23. 

Butir pertanyaan yang tidak valid ini dikeluarkan dari daftar pertanyaan. Instrumen 

ini dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian karena pernyataan lainnya 

sudah dapat mewakili untuk mengukur indikator dari variabel dukungan atasan. 

d. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah 

Variabel pelatihan terdiri dari 9 butir pertanyaan. Hasil uji validitas variabel 

pelatihan dijabarkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.5. 

Hasil Uji Validitas Variabel Dukungan Atasan 

No. 

Item 

Sig. 

5% 
Keterangan 

28 0,000 Valid 

29 0,004 Valid 

30 0,000 Valid 

31 0,006 Valid 

32 0,008 Valid 

33 0,001 Valid 

34 0,008 Valid 

35 0,162 Tidak valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 8 butir pertanyaan yang tidak valid atau 

mempunyai nilai signifikansi >0,05 yaitu terdapat 1 pertanyaan yaitu nomor 35. Butir 

pertanyaan yang tidak valid ini dikeluarkan dari daftar pertanyaan. Instrumen ini 

dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian karena pernyataan lainnya sudah 

dapat mewakili untuk mengukur indikator dari variabel kegunaan sistem akunatansi 

keuangan daerah. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011:47), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dikatakan reliabel 

atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan bantuan 

program SPSS Statistic 17 dengan analisis uji statistik Cronbach Alpha (α). Apabila 

nilai (α) lebih besar dari 0,07 dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan 

dalam penelitian reliabel (Nunnally, 1994 dalam hozali, 2011). 
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Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

mempunyai konsistensi yang tinggi untuk mengawakili data. Dari hasil analisis 

menggunakan SPSS Statistic 17, berikut hasil komputasi uji reliabel : 

Tabel 3.6. 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan Kriteria 

1 Pelatihan 0,712 >0,70 Reliabel 

2 Kejelasan Tujuan 0,764 >0,70 Reliabel 

3 Dukungan Atasan 0,769 >0,70 Reliabel 

4 Kegunaan SAKD 0,711 >0,70 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

 

Berdasarkan data tabel 3.6, hasil uji coba instrumen pada 20 responden uji 

coba kemudian dianalisis menggunakan bantuan SPSS Statistic 17 diperoleh nilai 

Cronbac’hs Alpha variabel pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan dan 

kegunaan SAKD lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen yang digunakan dalam 

penelitian reliabel. 

3.6.  Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2013:207-208) analisis statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Sedangkan Ghozali 

(2011:19) mengemukakan bahwa satatistik deskriptif memberikan gambaran atau 
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deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan untuk memberikan 

gambaran dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi 

dari masing-masing variabel penelitian yaitu kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah (Y1), pelatihan (X1), kejelasan tujuan (X2) dan dukungan atasan (X3). 

Untuk menentukan kategori deskriptif variabel kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut :  

1. Kategori Variabel Pelatihan 

Pada variabel pelatihan, terdapat 8 butir pertanyaan, masing-masing dengan 5 

skala likert, sehingga skor minimal: 1 x 8 = 8 dan skor maksimal: 5 x 8 = 40. Banyak 

rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-

ragu, setuju, dan sangat setuju. Dengan demikian, perhitungan interval kelas :
    

 
 

  . Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.7.  Kategori Pelatihan 

No Interval Skor Kategori 

1. 5 – 12 Sangat tidak Sesuai 

2. 13 – 19 Tidak Sesuai 

3. 20 – 26 Netral 

4. 27 – 33 Sesuai 

5. 34 – 40 Sangat Sesuai 
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2. Kategori Variabel Kejelasan Tujuan 

Variabel kejelasan tujuan menggunakan 7 butir pertanyaan, dengan 5 skala 

likert, sehingga skor minimal: 1 x 7 =7 dan skor maksimal: 5 x 7 = 35. Banyak 

rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat tidak sesuai, tidak sesuai, netral, 

sesuai, dan sangat sesuai. Dengan demikian, perhitungan interval kelas :
    

 
   . 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.8. Kategori Kejelasan Tujuan 

No Interval Skor Kategori 

1. 5 –11 Sangat tidak Sesuai 

2. 12 –17 Tidak Sesuai 

3. 18 – 23 Netral 

4. 24 – 29 Sesuai 

5. 30 – 35 Sangat Sesuai 

 

3. Kategori Variabel Dukungan Atasan 

Variabel dukungan atasan menggunakan 9 butir pertanyaan dengan 5 skala 

likert, sehingga skor minimal : 1 x 9 = 9 dan skor maksimal : 5 x 9 = 45. Banyak 

rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-

ragu, setuju, dan sangat setuju. Dengan demikian, perhitungan interval kelas :
    

 
 

  . Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.9. Kategori Dukungan Atasan 

No Interval Skor Kategori 

1. 5 – 13 Sangat tidak Setuju 

2. 14 – 21 Tidak Setuju 

3. 22 – 29 Ragu-ragu 

4. 30 – 37 Setuju 

5. 38 – 45 Sangat Setuju 
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4. Kategori Variabel Kegunaan SAKD 

Variabel kegunaan SAKD menggunakan 7 butir pertanyaan, dengan 5 skala 

likert, sehingga skor minimal: 1 x 7 = 7 dan skor maksimal: 5 x 7 = 35. Banyak 

rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat tidak sesuai, tidak sesuai, netral, 

sesuai, dan sangat sesuai. Dengan demikian, perhitungan interval kelas :
    

 
   . 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.10. Kegunaan SAKD 

No Interval Skor Kategori 

1. 5 –11 Sangat tidak Sesuai 

2. 12 –17 Tidak Sesuai 

3. 18 – 23 Netral 

4. 24 – 29 Sesuai 

5. 30 – 35 Sangat Sesuai 

 

3.6.2. Analisis Regresi Berganda 

3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

linearitas, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini adalah untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut 

(Ghozali, 2011:96). 
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3.6.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik ialah model yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pengujian 

normalitas menggunakan uji stattisti non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya >0,05. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot 

dan kolmogorov-smirnov yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal, sedangkan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas data  adalah: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2.1.2. Uji Linearitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model 

empiris dapat dilihat pada output SPSS dalam kolom Linearity pada ANOVA Table 

pada taraf signifikansi 0,05. Variabel dikatakan mempunyai hubungan linear apabila 

signifikansi kurang dari 0,05. 

3.6.2.1.3. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolinieritas terjadi apabila ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen (Ghozali, 2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a) Nilai R
2 

yang menghasilkan suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b) Menganalisis matrik korelasi antar variabel-variabel independen. Jika ada korelasi 

yang cukup tinggi maka model regresi tersebut multikolinieritas. 

c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance inflation 

factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10 sedangkan toleransinya 

kurang dari 1 maka model regresi tidak mengandung multikolinieritas. 
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3.6.2.1.4. Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan lain antar variabel bebas 

(independen). Jika pengamatan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan Uji Park. Jika koefisien parameter 

variabel independen atau nilai signifikansinya > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi.(Ghozali 2011:142). 

3.6.2.2. Pengujian Hipotesis 

3.6.2.2.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistic t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji 

statistik t dengan kriteria apabila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih 

dan bila t > 2 (dalam nilai absolute) serta derajat kepercayaan 5%, maka Ho ditolak 

dan menerima Ha. Uji signifikansi ini digunakan untuk menjawab atau menguji:  

H1 : Terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

tengah. 
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H2  : Terdapat pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

tengah. 

H3 : Terdapat  pengaruh positif duungan atasan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

tengah. 

3.6.2.2.4. Analisis Koefisien Determinasi Parsial (r
2
)  

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel X 

(pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan) terhadap Y (kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah) secara parsial. Untuk mengetahui koefisien determinasi 

parsial dibutuhkan bantuan dengan menggunakan progam SPSS. Ketika melakukan 

uji parsial, yaitu pada tabel coefficients. Caranya adalah dengan menguadratkan nilai 

correlations partial dalam tabel, kemudian diubah ke dalam bentuk persentase. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Peneliatian 

4.1.1. Analisis Deskriptif 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner dianalisis dengan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan variabel 

pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan dan kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.  

4.1.1.1.Analisis Diskriptif Pelatihan 

Pengukuran variabel Pelatihan dilakukan menggunakan kuesioner dengan hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Pelatihan 32 16 21 37 921 28.78 .836 4.730 22.370 

Valid N 
(listwise) 

32         

 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.1 menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari pelatihan adalah 49 dari 8 pernyataan. Sedangkan nilai 

terendah adalah 21. Rata-rata nilai dari pelatihan 28 termasuk dalam kategori Sesuai. 

Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel Pelatihan yang terdapat dalam Tabel 

4.2 berikut: 



 
 
 
 

78 
 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-12 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 13-19 0 0% Tidak sesuai 

3 20-26 4 12,5% Netral 

4 27-33 16 50% Sesuai 

5 34-40 12 37,5% Sangat sesuai 

Rata-rata 28,78 dibulatkan 28 

Kriteria Sesuai 

Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan 

dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan 

tuntutan tertentu. Pelatihan merupakan proses keterampilan kerja timbal balik yang 

bersifat membantu,  oleh karena itu dalam pelatihan seharusnya diciptakan suatu 

lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap 

kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan 

pekerjaan, sehingga dapat mendorong mereka untuk dapat bekerja lebih baik. 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui 16 SKPD beranggapan bahwa 

pelatihan dalam menciptakan kegunaan sisetma kuntansi keuangan daerah itu dalam 

kategori sesuai, 12 SKPD pelatihan membantu dalam menciptakan keguaan sistem 

akuntansi keuangan daerah itu dalam ketegori sangat sesuai, 4 SKPD pelatihan  

masuk dalam kategori netral dan tidak ada SKPD yang beranggapan bahwa  pelatihan 

dalam kategori sangat tidak sesuai dan tidak sesuai. Secara keseluruhan, rata-rata 

SKPD mempunyai kondisi pelatihan dalam kategori sesuai. Kategori sesuai tersebut 

terlihat dari rata-rata skor sebesar 37 dan dengan presentase sebesar 37% atau 16 

SKPD yang menyatakan pelatihan sesuai. 
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4.1.1.2.Analisis Diskriptif Kejelasan Tujuan 

Pengukuran variabel Kejelasan Tujuan dilakukan menggunakan kuesioner 

dengan hasil sebagai berikut  

Tabel 4.3 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Kejelasan_
tujuan 

32 17 16 33 806 25.19 .763 4.314 18.609 

Valid N 
(listwise) 

32         

 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.3 menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari kejelasan tujuan adalah 33 dari 7 pernyataan. Sedangkan 

nilai terendah adalah 16. Rata-rata nilai dari kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah adalah 25 termasuk dalam kategori Sangat Sesuai. Kategori ini mengacu pada 

deskripsi variabel kejelasan tujuan  yang terdapat dalam Tabel 4.4 berikut: 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-11 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 12-17 1 3,125% Tidak sesuai 

3 18-23 6 18,75% Netral 

4 24-29 12 37,5% Sesuai 

5 30-35 13 40,625% Sangat sesuai 

Rata-rata 25,19 dibulatkan 25 

Kriteria Sesuai 

Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu 

dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai 

tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang 

dimiliki. 
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Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui 13 SKPD beranggapan bahwa 

kejelasan tujuan dalam menciptakan kegunaan sisetma kuntansi keuangan daerah itu 

dalam kategori sangat sesuai, 6 SKPD kejelasan tujuan membantu dalam 

menciptakan keguaan sistem akuntansi keuangan daerah itu dalam ketegori netral , 12 

SKPD kejelasan tujuan masuk dalam kategori sesuai, 1 SKPD kejelasan tujuan masuk 

dalam kategori tidak setuju dan tidak ada SKPD yang beranggapan bahwa  kejelasan 

tujuan dalam kategori sangat tidak sesuai. Secara keseluruhan, rata-rata SKPD 

mempunyai kondisi kejelasan tujuan dalam kategori sesuai. Kategori sesuai tersebut 

terlihat dari rata-rata skor sebesar 28 dan dengan presentase sebesar 28% atau 13 

SKPD yang menyatakan sesuai kejelasan tujuan. 

4.1.1.3.Analisis Diskriptif Dukungan Atasan 

Pengukuran variabel Dukungan Atasan dilakukan menggunakan kuesioner dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Dukungan_
Atasan 

32 23 22 45 1122 35.06 1.101 6.227 38.770 

Valid N 
(listwise) 

32         

 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.5 menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari dukungan atasan 45 dari 9 pernyataan. Sedangkan nilai 

terendah adalah 22. Rata-rata nilai dari dukungan atasan adalah 35 termasuk dalam 
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kategori Sangat Sesuai. Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel dukungan 

atasan yang terdapat dalam Tabel 4.6 berikut: 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-13 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 14-21 0 0% Tidak sesuai 

3 22-29 9 28,125% Netral 

4 30-37 16 50% Sesuai 

5 38-45 7 21,875% Sangat sesuai 

Rata-rata 35,06 dibulatkan 35 

Kriteria Sesuai 

Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya 

implementasi sistem baru. Dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu 

inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber 

daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan 

inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya 

dalam implementasi. Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam 

kemajuan proyek dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan, selain itu dapat 

diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi 

kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu 

dukungan atasan dapat memberikan hasil positif untuk pegawai. 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat diketahui 16 SKPD beranggapan bahwa 

dukungan atasan dalam menciptakan kegunaan sisetma kuntansi keuangan daerah itu 

dalam kategori  sesuai, 9 SKPD dukungan atasan membantu dalam menciptakan 

keguaan sistem akuntansi keuangan daerah itu dalam ketegori netral , 7 SKPD 

memiliki anggapan dukungan atasan masuk dalam kategori sangat sesuai, tidak ada 
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SKPD dukungan atasan masuk dalam kategori tidak setuju dan tidak ada SKPD yang 

beranggapan bahwa  dukungan atasan dalam kategori sangat tidak sesuai. Secara 

keseluruhan, rata-rata SKPD mempunyai kondisi dukungan atasan dalam kategori 

sesuai. Kategori sesuai tersebut terlihat dari rata-rata skor sebesar 33 dan dengan 

presentase sebesar 33% atau 19 SKPD yang menyatakan sesuai dukungan atasan. 

4.1.1.4. Analisis Deskriptif Kegunaan SAKD 

Pengukuran variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan 

menggunakan kuesioner dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

KSAKD 32 15 18 33 792 24.75 .664 3.759 14.129 

Valid N 
(listwise
) 

32 
        

 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.7 menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 33 dari 

7 pernyataan. Sedangkan nilai terendah adalah 18. Rata-rata nilai dari kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah adalah 24 termasuk dalam kategori sesuai. 

Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel Kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah  yang terdapat dalam Tabel 4.8 berikut: 
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No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-11 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 12-17 0 0% Tidak sesuai 

3 18-23 3 9,375% Netral 

4 24-29 17 53,125% Sesuai 

5 30-35 12 37,5% Sangat sesuai 

Rata-rata 24,75 dibulatkan 24 

Kriteria Sesuia 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui 17 SKPD beranggapan bahwa 

kegunaan sisetma kuntansi keuangan daerah itu dalam kategori sesuai, 3 SKPD 

keguaan sistem akuntansi keuangan daerah itu dalam ketegori netral, 12 SKPD 

memliki kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dalam kategori sangat sesuai 

dan tidak ada SKPD yang beranggapan bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah itu dala kategori sangat tidak sesuai dan tidak sesuai. Secara keseluruhan, rata-

rata SKPD mempunyai kondisi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dalam 

kategori netral. Kategori Netral tersebut terlihat dari rata-rata skor sebesar 24 dan 

dengan presentase sebesar 24% atau 17 SKPD yang menyatakan netral kegunaan 

sistem akuntansi keuangan daerah. 

4.1.2. Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda tiga prediktor dengan 

dependen kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y1). Persamaan regresi 

berganda tiga prediktor ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

variabel pelatihan (X1), kejelasan tujuan (X2), dan dukungan atasan (X3) terhadap 

kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y1), yaitu sebagai berikut: 
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Berikut adalah hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS: 

Tabel 4.9 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .896
a
 .803 .781 1.624 

a. Predictors: (Constant), Dukungan_atasan, Kejelasan_tujuan, Pelatihan 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048 

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 

Kejelasan_Tujuan .140 .066 .223 2.127 .042 

Dukungan_Atasan .337 .063 .534 5.388 .000 

a. Dependent Variable: KSAKD     

 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y1 = 4,673 + 0,258X1 + 0,140X2 + 0,337X3 + e1 

Nilai     √      √         √              

Sehingga didapatkan persamaan regresi: 

 Y1 = 4,673 + 0,258X1 + 0,140X2 + 0,337X3 + 0,468 

Nilai e1 sebesar 0,468 merupakan variance variabel kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan, kejelasan 

tujuan, dan dukungan atasan. 
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Hasil analisis regresi berganda menunjukkan konstanta sebesar 4,673 yang 

menunjukkan bahwa ketika nilai semua variabel bebas 0 maka besar kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah (Y1) adalah 4,673 ditambah dengan variance yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisien regresi X1 sebesar 0,258 menyatakan 

bahwa apabila setiap peningkatan variabel pelatihan (X1) sebesar satu satuan maka 

akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah sebesar 0,258 satuan dengan asumsi variabel kejelasan tujuan (X2), dan 

dukungan atasan (X3) tetap. Koefisien regresi X2 sebesar 0,140 menunjukkan bahwa 

apabila terjadi kenaikan sebesar satu satuan variabel kejelasan tujuan (X2), maka akan 

terjadi kenaikan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,140 satuan 

dengan asumsi variabel pelatihan  (X1) dan variabel dukungan atasan (X3) tetap. 

Koefisien regresi X3 sebesar 0,337 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan 

sebesar satu satuan variabel dukungan atasan (X3), maka akan terjadi kenaikan 

kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,337 satuan dengan asumsi 

variabel pelatihan (X1) dan variabel kejelasan tujuan (X2) tetap. 

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1.1.  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil perhitungan SPSS: 
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Tabel 4.10 

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.53465918 

Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .135 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .765 

Asymp. Sig. (2-tailed) .603 

Sumber: Hasil penelitian diolah tahun 2015 

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov dengan Kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah sebagai variabel dependen adalah 0,765 dan signifikansi 0,603 yang 

nilainya diatas 0,05. Besarnya nilai ini mengindikasikan bahwa data residual 

berdistribusi normal 

4.1.2.1.2.  Uji Linearitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model 

empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2011:166). Uji linearitas dapat 

dilihat pada output SPSS dalam kolom linearity pada ANOVA Table pada taraf 

signifikansi 0,05. Variabel dikatakan mempunyai hubungan linear apabila 

signifikansi kurang dari 0,05. Adapun hasil uji linearitas dengan bantuan program 

SPSS dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas 

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Pelatihan. 
ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

KSAKD * 

Pelatihan 

Between 

Groups 

(Combined) 248.919 13 19.148 2.976 .017 

Linearity 206.513 1 206.513 32.101 .000 

Deviation from 

Linearity 
42.405 12 3.534 .549 .854 

Within Groups 115.800 18 6.433   

Total 364.719 31    

Sumber: Data Penelitian diolah 2015 

Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai signifikansi pada kolom linearity untuk 

variabel Pelatihan adalah 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 dapat dikatakan 

bahwa antara pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 

hubungan yang linear. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Linearitas 

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kejelasan Tujuan 
ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

KSAKD * 

Kejelasan_

Tujuan 

Between 

Groups 

(Combined) 252.552 15 16.837 2.402 .046 

Linearity 120.832 1 120.832 17.236 .001 

Deviation from 

Linearity 
131.720 14 9.409 1.342 .284 

Within Groups 112.167 16 7.010   

Total 364.719 31    

Sumber: Data Penelitian diolah 2015 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai signifikansi pada kolom linearity untuk 

variabel kejelasan tujuan adalah 0,001. Karena signifikansi kurang dari 0,05 dapat 

dikatakan bahwa antara kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah terdapat hubungan yang linear. 

Tabel 4.13 

Hasil Linearitas 

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan dukungan atasan 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

KSAKD * 

Dukunga

n_Atasan 

Between 

Groups 

(Combined) 285.719 16 17.857 3.391 .011 

Linearity 218.607 1 218.607 41.508 .000 

Deviation from 

Linearity 
67.112 15 4.474 .850 .622 

Within Groups 79.000 15 5.267   

Total 364.719 31    

Sumber: Data Penelitian diolah 2015 

Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai signifikansi pada kolom linearity untuk 

variabel dukungan atasan adalah 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 dapat 

dikatakan bahwa antara dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah terdapat hubungan yang linear. 

4.1.2.1.3. Multikolinearitas 

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variable bebas. Untuk 

mendeteksi multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan VIF. Apabila tolerance ≥ 0,10 (10%) dan VIF ≤ 10.  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Mulitikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048   

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 .513 1.948 

Kejelasan_Tuj

uan 
.140 .066 .223 2.127 .042 .648 1.543 

Dukungan_Ata

san 
.337 .063 .534 5.388 .000 .729 1.372 

a. Dependent Variable: SAKD 

 

 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai 

tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat dikatakan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi. Hasil perhitungan 

nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memilki nilai 

Tolenrance kurang dari 0,10, yakni pelatihan 0,513 > 0,10, kejelasan tujuan 0,648 > 

0,10, dukungan atasan 0,729 > 0,10. Hasil perhitungannilai Variance Inflatin Factor 

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang 

memilki nila VIF lebih dari 10, yakni pelatihan 1,948 <10, dukungan atasan 1,543 < 

10, dan dukungan atasan 1,372 <10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini. 
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4.1.2.1.4. Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mengetahui 

terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot 

dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. berikut hasil 

pengolahan menggunakan program SPSS 17 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil output SPSS 

 

Gambar 4.1. diatas terlihat bahwa tititk-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 



91 
 

 
 

kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan masukan variabel 

independen pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan. 

Analisis dengan grafik plots memilki kelemahan yang cukup signifikan karena 

kemungkinan adanya bias dalam pengamatan gambar 4.1. oleh karena itu diperlukan 

uji statistik dengan menggunakan uji glejser agar keakuratan pengujian lebih 

terjamin. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.064 1.459  1.415 .168 

Pelatihan -.046 .057 .207 795 .433 

Kejelasan_Tujuan .012 .043 .065 .281 .781 

Dukungan_Atasan .007 .040 .035 .161 .873 

a. Dependent Variable: ABS_RES1     

Sumber: hasil output SPSS 

Hasil uji glejser diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

memilki nilai probabilitas signifikansi diatas 0,05. Hasil ini berarti tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen 

nilai AbRes. Jadi dapat disimpulkan model rgresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi mengandung 

homoskedastisitas. 
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4.1.2.2. Pengujian Hipotesis 

4.1.2.2.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Secara parsial model regresi pertama dapat diuji kebermaknaannya 

menggunakan uji t, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048 

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 

Kejelasan_Tujuan .140 .066 .223 2.127 .042 

Dukungan_Atasan .337 .063 .534 5.388 .000 

a. Dependent Variable: KSAKD     

Sumber : Hasil output SPSS 

Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel Pelatihan (X1) diperoleh nilai t 

hitung = 2,908 dengan sig. = 0,007 < 0,05, dan nilai B pada kolom Unstandardized 

Coefficients sebesar 0,089, sehingga H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

Pelatihan terhadap Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa Tengah diterima, dan memberikan pengaruh positif.  

Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel Kejelasan Tujuan (X2) diperoleh 

nilai t hitung = 2,127 dengan sig. = 0,042 < 0,05, dan nilai B pada kolom 

Unstandardized Coefficients sebesar 0,066, sehingga H2 yang menyatakan bahwa ada 
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pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerag  

diterima, dan memberikan pengaruh positif.  

Sedangkan hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel Dukungan atasan 

diperoleh t hitung = 5,388 dengan sig. = 0,000 < 0,05, dan nilai B pada kolom 

Unstandardized Coefficients sebesar 0,063, sehingga H3 yang menyatakan ada 

pengaruh Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem akuntansi keuangan daerah 

diterima, dan memberikan pengaruh positif. 

4.1.2.2.2. Analisis Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial dapat dihitung berdasarkan nilai Correlations 

Partial dalam tabel Coefficients berikut: 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi Parsial Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan 

Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048    

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 .752 .482 .246 

kejelasan_t
ujuan 

.140 .066 .223 2.127 .042 .576 .373 .180 

dukungan_
atasan 

.337 .063 .534 5.388 .000 .774 .713 .456 

a. Dependent Variable: SAKD 

Berdasarkan kontribusi variabel secara parsial Pelatihan terhadap Kegunaan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  adalah (0,482)
2 

x 100% = 23,2%. Hal ini berarti 

bahwa Pelatihan mempengaruhi Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 

23,3%. Besarnya kontribusi Kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi 
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keuangan daerah adalah sebesar (0,373)
2
 x 100% = 13,39%. Hal ini berarti bahwa 

kejelasan tujuan mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 

13,9%. Sedangkan besarnya kontribusi dukungan atasan terhadap kegunaan sistem 

akunatnsi keuangan daerah adalah sebesar (0,713)
2
 x 100% = 50,8%. Hal ini berarti 

bahwa dukungan atasan mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah 

sebesar 50,8%. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Pelatihan terhadap  Kegunaan SAKD 

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pelatihan terhadap Kegunaan SAKD  < 0,05 

yang berarti Ha2 yang menyatakan bahwa ada Pelatihan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah diterima. Dari hasil analisis deskriptif secara keseluruhan 

pelatihan dalam kategori sesuai dengan kondisi kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah dalam kategori. 

Shield (1995) berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan 

penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi 

organisasi untuk dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru 

tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna 

untuk dapat mengerti, menerima  dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau 

perasaan khawatir dalam proses implementasi.  
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Hasil analisis deskriptif variabel pelatihan menunjukkan terdapat 48% atau 19 

SKPD yang mempunyai pelatihan dalam kategori sesuai. Berdasarkan penjabaran di 

atas, sejalan dengan pendapat ahli, penelitian terdahulu, dan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa variabel pelatihan yang ada memberikan kontribusi dalam 

membentuk kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 

4.2.2. Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Kegunaan SAKD 

Hasil uji signifikan parameter individual (uji t) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daerah < 0,05 yang berarti Ha3 yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah 

diterima. Dari hasil analisis deskriptif secara keseluruhan kejelasan tujuan dalam 

kategori sesuai, sesuai dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.  

Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi 

organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi 

pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah  yang 

berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan SAKD tidak 

dijalankan secara tepat maka kegunaan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah tidak akan terwujud. Disamping itu, kejelasan tujuan juga merupakan suatu 

teknik yang ampuhuntuk memotivasi karyawan apabila kejelasan tujuan dapat 

digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan didukung secara aktif oleh 

atasan, maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. 
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Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, 

karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami 

bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. 

Chenhall (2004)  dalam Nurlaela dan Rahmawati (2010)  menjelaskan  bahwa 

kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Sedangkan menurut  

Latifah  dan Sabeni (2007)menjelaskan bahwa kejelasan tujuan dapat menentukan 

suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu  kejelasan tujuan, target yang 

jelas dan paham  bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas 

dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan dapat 

menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, 

target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan 

tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Shield (1995) 

dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting 

dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Dalam 

Kejelasan Tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu 

dengan kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, 

mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimilliki 

Hasil analisis deskriptif variabel kejelasan tujuan menunjukkan terdapat 

40,5% atau sebanyak 13 SKPD yang mempunyai kejelasan tujuan yang sesuai. 
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Sebagian besar SKPD yang mempunya kejelasan tujuan yang sesuai diharapkan dapat 

menentukan keberhasilan sistem sehingga dapat mencapai target yang jelas dan 

paham bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan ketrampilan dan kompetensi yang 

dimiliki dalam menjalankan tugasnya.  

Berdasarkan penjabaran di atas, sejalan dengan pendapat ahli, penelitian 

terdahulu, dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan tujuan 

yang ada memberikan kontribusi dalam membentuk kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah. 

4.2.3.  Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Kegunaan SAKD 

Hasil uji signifikan parameter individual (uji t) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi dukungan atasan terhadap kegunaan sistem 

akuntansi keuangan daearah  < 0,05, berarti Ha4 yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD diterima. Dari hasil analisis 

deskriptif secara keseluruhan dukungan atasan dalam kategori sesuai, sesuai dengan 

kegunaan SAKD yang juga dalam kategori Netral.  

Dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan 

proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Atasan dapat focus terhadap 

sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisitif strategi yang direncanakan apabila 

atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Dukungan atasan sangat penting 

dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan suatu sistem, terutama dalam situasi 

inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait sumber daya yang diperlukan, 

tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya 
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dalam penerapan sistem baru. Dukungan atasan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap peningkatan kegunaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di 

suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan 

dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian tujuan 

instansi pemerintahan tidak akan tercapai. 

Chenhall (2004) dalam  Nurlaela  dan Rahmawati  (2010) mengungkapkan 

bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan 

proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dan menurut Shield (1995) 

dalam Latifah dan Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan manajemen puncak 

(atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer 

terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang 

diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) 

mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh  Latifah 

dan Sabeni (2007) yang  menyatakan bahwa adanya hubungan positif dukungan 

atasan dengan kegunaan SAKD. Sejalan dengan Mranani dan Lestiorini (2011) 

menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh  positif dukungan atasan terhadap 

kegunaan SAKD. 

Hasil analisis deskriptif variabel dukungan atasan menunjukkan terdapat 18% 

atau sebanyak 5 yang menganggap keterlibatan atasan sangat sesuai, dan 48% atau 

sebanyak 16 dalam kategori sesuai. Meskipun secara keseluruhan dukungan atasan 

termasuk dalam kategori sesuai yaitu dengan rata-rata skor sebesar 33. 
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 Berdasarkan penjabaran di atas, sejalan dengan pendapat ahli, penelitian 

terdahulu, dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan atasan 

yang ada memberikan kontribusi dalam membentuk kegunaan sistem akuntansi 

keuangan daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Simpulan 

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1.   Ada pengaruh pelatihan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik 

pelatihan mengenai kegunaan system akuntansi keuangan  yang diberikan maka 

akan memberikan peningkatan dalam kegunaan SAKD.  

2.   Ada pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik 

kejelasan tujuan yang diberikan maka akan memberikan peningkatan dalam 

kegunaan SAKD.  

3.   Ada pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik 

dukungan atasan yang diberikan maka akan memberikan peningkatan dalam 

kegunaan SAKD. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.   Bagi Instansi 

a. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan yang baik maka dari 

instansi harus memberikan pelatihan agar karyawan dapat memahami dengan 

betul mengenai sistem. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja 
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dalam melaksanakn tugasnya dengan keahlian, pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 

b. Untuk meningkatkan sasaran dan menetapkan tujuan yang tepat, maka pihak 

insatansi harus memberikan kejelasan tujuan yang jelas agar dapat 

menentukan keberhasilan sistem, karena individu dengan kejelasan tujuan, 

akan lebih memahami dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.  

c. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan sistem yang informasi dalam 

organisasi maka dibutuhkan dukungan atasan atau keterlibatan atasan dalam 

kemajunan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. 

Dukungan atasan dalam suatu inivasi sangatlah penting dikarenakan adanya 

kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya.  

2.   Bagi karyawan 

a. Untuk meningkatkan pelatihan tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan 

daerah, karyawan hendaknya lebih rajin belajar dalam mempelajari sikap 

kemampuannya, keahlian, pengetahuan dan perilaku tanpa menunggu 

pelatihan dari pihak instansi.  

b. Untuk meningkatkan kejelasan tujuan hendaknya karyawan lebih aktif untuk 

mempertanyakan tanggungjawabnya untuk menentukan sasaran dan 

mancapai tujuan.  

c. Untuk meningkatkan dukungan atasan, hendaknya atasan terlibat langsung 

dalam kemajuna proyek dan mencipatakn sumber daya yang diperlukan. 
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Karena keterlibatan atasan merupakan suatu faktor yang penting yang 

menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi.
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IDENTIFIKASI RESPONDEN 

Beri tanda centang () pada tempat jawaban yang tersedia, sesuai dengan 

pendapat Bapak / Ibu / saudara / i yang  dianggap paling tepat atau palaing sesuai. 

Nama   :  

Jenis kelamin  : 1. (  ) Laki-laki   2. (  ) Perempuan 

Pendidikan   : 1. (  ) SMA / SMK          2. (  ) Diploma 3. (  ) Sarjana 

 

Petunjuk pengisian : 

Berilah jawaban dengan memberikan tanda centang (  ) untuk setiap pertanyaan 

berikut. Anda akan bersikap netral pada sejumlah pertanyaan yang bersifat 

kontroversial, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan 

perasaan anda. 

Keterangan  : Angka 1 STS  : Sangat Tidak sesuai 

    Angka 2 TS   : Tidak sesuai 

    Angka 3 N   : Netral 

    Angka 4 S   : Sesuai   

    Angka 5 SS    : Sangat Sesuai  
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a. VARIABEL SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, berilah tanda centang () pada nomor 

skala yang tersedia, yang terbaik mewakili tingkat pemahaman anda akan 

sistem akuntansi keuangan daerah yang anda ketahui. Nomor satu (1) 

sampai lima (5) menunjukkan tingkat pernyataan anda mulai dari sangat 

tidak setuju sampai sangat setuju. 

No URAIAN  STS 

( 1 ) 

 TS 

( 2 ) 

  N 

( 3 ) 

 S  

( 4 

) 

 SS 

 ( 5 

) 

1 Pencatatan transaksi keuangan dalam 

jurnal selalu menggunakan bukti 

transaksi yang sah dilakukan secara 

kronologis. 

     

2 Posting dari jurnal ke buku besar 

dilakukan secara periodic ( berkala )? 

     

3 Laporan keuangan disusun oleh PPK – 

SKPD, laporan berupa LRA, Neraca, 

CALK. 

     

4 Paling lambat Laporan Realisasi 

Semester 1 diserahkan ke PPKD tidak 

lebih dari 10 hari setelah semester 

pertama tahun anggaran terakhir. 

     

5 Laporan Keuangan mendorong SKPD 

untuk menggunakan Sumber Daya 

secara efisiensi dan efektif. 

     

6 Prosedur antara keuangan yang ada tidak 

bertentangan dengan Permendagri No. 

13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 

tahun 2007 serta Prosedur yang disusun 

Pejabat berwenang daerah / Perda 

     

7 Laporan Keuangan yang baik 

mencerminkan tatakelola pemerintah 

yang baik. 

     

8 Pengguna Anggaran ( PA ) 

bertanggungjawab atas pengguna 

anggaran melalui laporan keuangan yang 

disusun telah berdasarkan Permendagri 

N0. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 

59 Tahun 2007. 
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b. VARIABEL PELATIHAN 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, berilah tanda centang () pada nomor 

skala yang tersedia, yang terbaik mewakili tingkat kepuasan dalam 

pelatihan yang anda terima. Nomor satu (1) sampai lima (5) menunjukkan 

tingkat pernyataan anda mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat 

setuju. 

No URAIAN STS 

( 1 ) 

  TS  

( 2 ) 

  N 

( 3 ) 

 S 

( 4 

) 

 SS 

 ( 5 

) 

1 Cara-cara kerja spesifik telah dijelaskan      

2 Apakah berbagai bidang ketrampilan 

kerja dipunyai pimpinan? 

     

3 Meleksanakan pekerjaan dengan 

kualitas bagus membuat saya merasa 

dapat mengembangkan kemampuan 

saya. 

     

4 Kontribusi anda kepada lembaga 

mendapat tanggapan yang 

menyenangkan 

     

5 Pelatihan yang diberikan untuk 

meningkatkan pekerjaan telah diberikan 

cukup banyak jenis pelatihan 

     

6 Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat 

bagus 

     

7 Jenis pelatihan yang diberikan sudah 

sesuai dengan yang diinginkan dan 

sesuai dengan pekerjaan. 

     

8 Yang dikirim dalam petihan adalah 

mereka yang bekerja sesuai dengan 

bidangnya. 

     

9 Setiap ada penerapan sistem baru selalu 

diberikan pelatihan terlebih dahulu 

     

 

c. VARIABEL KEJELASAN TUJUAN 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, berilah tanda centang () pada nomor 

skala yang tersedia, yang terbaik mewakili tingkat pemahaman anda akan 

sistem kejelasan tugas/tujuan  yang anda ketahui. Nomor satu (1) sampai lima 

(5) menunjukkan tingkat pernyataan anda mulai dari sangat tidak setuju 

sampai sangat setuju. 
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No URAIAN STS 

( 1 ) 

  TS 

( 2 ) 

  N 

( 3 ) 

 S 

( 4 

) 

 SS 

 ( 5) 

1 Tugas-tugas yang diberikan telah 

disederhanakan sehingga setiap pegawai 

dapat mengerjakannya. 

     

2 Tujuan setiap pekerjaan yang anda 

kerjakan didefinisikan dengan jelas. 

     

3 Tujuan organisasi diberikan dengan 

jelas oleh pimpinan 

     

4 Anda telah mengetahui bahwa pekerjaan 

anda berkaitan dengan tujuan kelompok 

/ organisasi 

     

5 Pencapaian tujuan dari setiap tugas 

selalu ditekan pada lembaga anda 

     

6 Tingkat sasaran prestasi yang ingin 

dicapai oleh organisasi sangat tinggi. 

     

7 Terdapat kesetiakawanan pada 

kelompok kerja anda dan masing-

masing saling memberi bantuan 

     

8 Berbagai masalah yang muncul telah 

diberikan pemecahannya dengan teliti 

     

 

d. VARIABEL DUKUNGAN ATASAN 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, berilah tanda centang () pada nomor 

skala yang tersedia, yang terbaik mewakili tingkat pemahaman anda akan 

dukungan atasan yang anda ketahui. Nomor satu (1) sampai lima (5) 

menunjukkan tingkat pernyataan anda mulai dari sangat tidak setuju sampai 

sangat setuju. 

No URAIAN STS 

( 1 ) 

  TS 

( 2 ) 

  N 

( 3 ) 

  S 

( 4 

) 

 SS 

 ( 5 

) 

1 Atasan mendukung pada keputusan 

yang anda buat dalam pekerjaan. 

     

2 Para pegawai patuh dan loyal kepada 

pimpinan 

     

3 Para pegawai selalu menekankan untuk 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

kualitas yang tinggi 

     

4 Para pegawai merasa bebas dan tidak 

takut untuk tidak menyetujui pendapat 

dan tindakan atasan. 

     

5 Pimpinan menaruh kepercayaan kepada      
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anda? 

6 Pimpinan menyetujui pendapat dan 

inisiatif anda 

     

7 Anda diberikan kebebasan untuk 

mendiskusikan berbagai masalh dengan 

atasan anda. 

     

8 Atasan selalu memperhatikan problem 

yang anda hadapi. 

     

9 Semua dukungan dari atasan diterima 

semua oleh pegawai. 

     

10 Atasan memberikan wewenang kepada 

anda untuk melekukan pekerjaan 

menurut cara anda. 
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Lampiran 3 

Perhitungan Interpretasi Skor Tiap Variabel 

Variabel Pelatihan 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-12 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 13-19 0 0% Tidak sesuai 

3 20-26 4 12,5% Netral 

4 27-33 16 50% Sesuai 

5 34-40 12 37,5% Sangat sesuai 

Rata-rata 28,78 dibulatkan 28 

Kriteria Sesuai 

 

Variabel Kejelasan Tujuan 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-11 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 12-17 1 3,125% Tidak sesuai 

3 18-23 6 18,75% Netral 

4 24-29 12 37,5% Sesuai 

5 30-35 13 40,625% Sangat sesuai 

Rata-rata 25,19 dibulatkan 25 

Kriteria Sesuai 

 

Variabel Dukungan Atasan 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-13 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 14-21 0 0% Tidak sesuai 

3 22-29 9 28,125% Netral 

4 30-37 16 50% Sesuai 

5 38-45 7 21,875% Sangat sesuai 

Rata-rata 35,06 dibulatkan 35 

Kriteria Sesuai 
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Vaiabel Kegunaan SAKD 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 5-11 0 0% Sangat tidak sesuai 

2 12-17 0 0% Tidak sesuai 

3 18-23 3 9,375% Netral 

4 24-29 17 53,125% Sesuai 

5 30-35 12 37,5% Sangat sesuai 

Rata-rata 24,75 dibulatkan 24 

Kriteria Sesuia 
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Lampiran 4 

Tabulasi Data Uji Coba Penelitian 

Kode 

Responden 

No. Pertanyaan Untuk Variabel Pelatihan Skor 

Total Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 

R1 3 3 4 4 5 3 4 4 3 30 

R2 4 3 3 3 3 4 3 2 5 26 

R3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

R4 4 2 3 4 4 4 3 5 2 27 

R5 5 5 4 3 3 2 4 4 3 28 

R6 3 2 2 4 4 4 2 2 2 22 

R7 2 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

R8 3 3 3 4 3 3 3 2 3 24 

R9 2 4 3 3 3 3 3 3 2 24 

R10 5 4 3 4 4 3 4 3 2 27 

R11 3 4 3 4 3 3 3 4 3 27 

R12 3 3 4 3 4 4 4 5 4 31 

R13 4 5 4 5 5 4 4 5 5 37 

R14 3 5 5 4 5 5 4 3 5 36 

R15 5 3 4 5 5 4 5 4 5 35 

R16 4 5 4 3 3 4 4 3 3 29 

R17 4 5 4 4 5 5 5 4 5 37 

R18 2 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

R19 4 2 4 3 2 3 3 2 2 21 

R20 3 3 3 4 3 4 4 3 3 27 

 

Kode 

Responden 

No. Pertanyaan Untuk Variabel Kejelasan Tujuan Skor 

Total Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 

R1 5 5 4 4 3 4 3 3 31 

R2 4 5 5 5 4 5 4 3 35 

R3 4 4 4 3 2 4 2 3 26 

R4 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

R5 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

R6 5 4 5 2 3 5 3 4 31 

R7 4 4 4 3 3 4 3 3 28 

R8 4 5 4 3 3 4 3 3 29 

R9 3 5 3 2 3 4 3 4 27 

R10 3 4 2 2 3 4 3 3 24 

R11 2 4 2 3 3 4 3 5 26 

R12 4 3 4 4 3 4 3 5 30 
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R13 3 4 3 5 3 4 3 4 29 

R14 5 5 5 5 3 5 3 5 36 

R15 2 4 2 5 4 3 4 4 28 

R16 4 4 4 3 3 3 3 5 29 

R17 2 2 2 5 3 5 3 5 27 

R18 3 4 3 4 3 5 3 5 30 

R19 2 3 2 2 3 4 3 5 24 

R20 2 2 2 3 3 4 3 4 23 

 

Kode 

Respon

den 

No. Pertanyaan Untuk Variabel Kejelasan Tujuan Sko

r 

Tot

al 

Item

18 

Item

19 

Item

20 

Item

21 

Item

22 

Item

23 

Item

24 

Item

25 

Item

26 

Item

27 

R1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

R2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

R3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 25 

R4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

R5 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 28 

R6 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 36 

R7 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 30 

R8 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 34 

R9 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 35 

R10 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 33 

R11 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 41 

R12 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 42 

R13 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 

R14 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 41 

R15 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 46 

R16 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 42 

R17 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 38 

R18 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 

R19 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 

R20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
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Kode 

Responden 

No. Pertanyaan Untuk Variabel Kegunaan SAKD Skor 

Total Item28 Item29 Item30 Item31 Item32 Item33 Item34 Item35 

R1 4 5 4 3 3 5 3 3 30 

R2 5 5 5 5 4 5 4 3 36 

R3 4 4 4 3 2 4 2 3 26 

R4 4 4 4 2 4 4 4 3 29 

R5 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

R6 5 4 5 2 3 5 3 4 31 

R7 4 4 4 3 3 4 3 3 28 

R8 4 5 4 3 3 4 3 3 29 

R9 3 5 3 2 3 4 3 4 27 

R10 2 4 2 2 3 2 3 3 21 

R11 2 4 2 3 3 4 3 5 26 

R12 4 3 4 4 3 4 3 5 30 

R13 3 4 3 5 3 4 3 4 29 

R14 5 5 5 5 3 5 3 5 36 

R15 2 4 2 5 4 3 4 4 28 

R16 4 4 4 3 3 3 3 5 29 

R17 2 2 2 5 3 5 3 5 27 

R18 3 4 3 4 3 5 3 5 30 

R19 2 3 2 2 3 4 3 5 24 

R20 2 2 2 3 3 4 3 4 23 
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Lampiran 5 

Uji Validitas 

a. Variabel Pelatihan 

Correlations 

  Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 TOTAL 

Item1 Pearson 
Correlation 

1 .162 .044 .229 .163 -.030 .414 .206 .140 .235 

Sig. (2-tailed)  .495 .853 .331 .492 .902 .070 .383 .557 .319 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item2 Pearson 
Correlation 

.162 1 .492
*
 .099 .288 .160 .558

*
 .296 .448

*
 .626

**
 

Sig. (2-tailed) .495  .028 .677 .219 .502 .010 .204 .048 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item3 Pearson 
Correlation 

.044 .492
*
 1 .064 .348 .259 .630

**
 .389 .540

*
 .669

**
 

Sig. (2-tailed) .853 .028  .789 .133 .270 .003 .090 .014 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item4 Pearson 
Correlation 

.229 .099 .064 1 .711
**
 .383 .383 .393 .359 .576

**
 

Sig. (2-tailed) .331 .677 .789  .000 .096 .096 .087 .120 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item5 Pearson 
Correlation 

.163 .288 .348 .711
**
 1 .575

**
 .575

**
 .554

*
 .557

*
 .811

**
 

Sig. (2-tailed) .492 .219 .133 .000  .008 .008 .011 .011 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item6 Pearson 
Correlation 

-.030 .160 .259 .383 .575
**
 1 .352 .188 .602

**
 .613

**
 

Sig. (2-tailed) .902 .502 .270 .096 .008  .128 .427 .005 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item7 Pearson 
Correlation 

.414 .558
*
 .630

**
 .383 .575

**
 .352 1 .524

*
 .602

**
 .823

**
 

Sig. (2-tailed) .070 .010 .003 .096 .008 .128  .018 .005 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item8 Pearson 
Correlation 

.206 .296 .389 .393 .554
*
 .188 .524

*
 1 .292 .661

**
 

Sig. (2-tailed) .383 .204 .090 .087 .011 .427 .018  .212 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item9 Pearson 
Correlation 

.140 .448
*
 .540

*
 .359 .557

*
 .602

**
 .602

**
 .292 1 .800

**
 

Sig. (2-tailed) .557 .048 .014 .120 .011 .005 .005 .212  .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTA
L 

Pearson 
Correlation 

.235 .626
**
 .669

**
 .576

**
 .811

**
 .613

**
 .823

**
 .661

**
 .800

**
 1 
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Sig. (2-tailed) .319 .003 .001 .008 .000 .004 .000 .002 .000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

 

b. Variabel Kejelasan Tujuan 

Correlations 

  Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 TOTAL 

Item10 Pearson 
Correlation 

1 .629
**
 .940

**
 .136 .090 .324 .090 -.168 .713

**
 

Sig. (2-
tailed) 

 .002 .000 .557 .698 .152 .698 .467 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item11 Pearson 
Correlation 

.629
**
 1 .602

**
 .125 .312 .178 .312 -.170 .640

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.002  .004 .591 .169 .441 .169 .461 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item12 Pearson 
Correlation 

.940
**
 .602

**
 1 .233 .177 .389 .177 -.118 .777

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .004  .310 .442 .081 .442 .611 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item13 Pearson 
Correlation 

.136 .125 .233 1 .485
*
 .292 .485

*
 .209 .607

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.557 .591 .310  .026 .199 .026 .362 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item14 Pearson 
Correlation 

.090 .312 .177 .485
*
 1 .243 1.000

**
 .200 .606

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.698 .169 .442 .026  .289 .000 .386 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item15 Pearson 
Correlation 

.324 .178 .389 .292 .243 1 .243 .325 .595
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.152 .441 .081 .199 .289  .289 .151 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item16 Pearson 
Correlation 

.090 .312 .177 .485
*
 1.000

**
 .243 1 .200 .606

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.698 .169 .442 .026 .000 .289  .386 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item17 Pearson 
Correlation 

-.168 -.170 -.118 .209 .200 .325 .200 1 .276 
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Sig. (2-
tailed) 

.467 .461 .611 .362 .386 .151 .386  .225 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTAL Pearson 
Correlation 

.713
**
 .640

**
 .777

**
 .607

**
 .606

**
 .595

**
 .606

**
 .276 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .002 .000 .004 .004 .004 .004 .225  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 

 

c. Variabel Dukungan Atasan 

Correlations 

  Item

18 

Item

19 

Item

20 

Item

21 

Item

22 

Item

23 

Item

24 

Item

25 

Item

26 

Item

27 TOTAL 

Item18 Pearson 

Correlation 
1 

.532

*
 

.589

**
 

.603

**
 

.674

**
 

-

.105 

.532

*
 

.589

**
 

.603

**
 
.324 .662

**
 

Sig. (2-tailed)  .016 .006 .005 .001 .659 .016 .006 .005 .163 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item19 Pearson 

Correlation 

.532

*
 

1 
.660

**
 

.825

**
 

.634

**
 
.284 

1.00

0
**
 

.660

**
 

.825

**
 

.531

*
 

.884
**
 

Sig. (2-tailed) .016  .002 .000 .003 .225 .000 .002 .000 .016 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item20 Pearson 

Correlation 

.589

**
 

.660

**
 

1 
.762

**
 

.656

**
 
.157 

.660

**
 

1.00

0
**
 

.762

**
 
.368 .789

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .002  .000 .002 .510 .002 .000 .000 .111 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item21 Pearson 

Correlation 

.603

**
 

.825

**
 

.762

**
 

1 
.773

**
 
.370 

.825

**
 

.762

**
 

1.00

0
**
 

.669

**
 

.890
**
 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000  .000 .108 .000 .000 .000 .001 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item22 Pearson 

Correlation 

.674

**
 

.634

**
 

.656

**
 

.773

**
 

1 .318 
.634

**
 

.656

**
 

.773

**
 

.643

**
 

.889
**
 

Sig. (2-tailed) .001 .003 .002 .000  .171 .003 .002 .000 .002 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Item23 Pearson 

Correlation 

-

.105 
.284 .157 .370 .318 1 .284 .157 .370 

.559

*
 

.380 

Sig. (2-tailed) .659 .225 .510 .108 .171  .225 .510 .108 .010 .099 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item24 Pearson 

Correlation 

.532

*
 

1.00

0
**
 

.660

**
 

.825

**
 

.634

**
 
.284 1 

.660

**
 

.825

**
 

.531

*
 

.884
**
 

Sig. (2-tailed) .016 .000 .002 .000 .003 .225  .002 .000 .016 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item25 Pearson 

Correlation 

.589

**
 

.660

**
 

1.00

0
**
 

.762

**
 

.656

**
 
.157 

.660

**
 

1 
.762

**
 
.368 .789

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .002 .000 .000 .002 .510 .002  .000 .111 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item26 Pearson 

Correlation 

.603

**
 

.825

**
 

.762

**
 

1.00

0
**
 

.773

**
 
.370 

.825

**
 

.762

**
 

1 
.669

**
 

.890
**
 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000 .000 .108 .000 .000  .001 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item27 Pearson 

Correlation 
.324 

.531

*
 
.368 

.669

**
 

.643

**
 

.559

*
 

.531

*
 
.368 

.669

**
 

1 .701
**
 

Sig. (2-tailed) .163 .016 .111 .001 .002 .010 .016 .111 .001  .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTAL Pearson 

Correlation 

.662

**
 

.884

**
 

.789

**
 

.890

**
 

.889

**
 
.380 

.884

**
 

.789

**
 

.890

**
 

.701

**
 

1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .099 .000 .000 .000 .001  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

 

 

 

 

d. Variabel Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Correlations 
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  Item28 Item29 Item30 Item31 Item32 Item33 Item34 Item35 TOTAL 

Item28 Pearson 
Correlation 

1 .602
**
 1.000

**
 .159 .177 .491

*
 .177 -.118 .778

**
 

Sig. (2-tailed)  .004 .000 .492 .442 .024 .442 .611 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item29 Pearson 
Correlation 

.602
**
 1 .602

**
 .067 .312 .202 .312 -.170 .603

**
 

Sig. (2-tailed) .004  .004 .774 .169 .379 .169 .461 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item30 Pearson 
Correlation 

1.000
**
 .602

**
 1 .159 .177 .491

*
 .177 -.118 .778

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .004  .492 .442 .024 .442 .611 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item31 Pearson 
Correlation 

.159 .067 .159 1 .330 .369 .330 .328 .575
**
 

Sig. (2-tailed) .492 .774 .492  .144 .100 .144 .147 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item32 Pearson 
Correlation 

.177 .312 .177 .330 1 .202 1.000
**
 .200 .563

**
 

Sig. (2-tailed) .442 .169 .442 .144  .380 .000 .386 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item33 Pearson 
Correlation 

.491
*
 .202 .491

*
 .369 .202 1 .202 .315 .689

**
 

Sig. (2-tailed) .024 .379 .024 .100 .380  .380 .164 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item34 Pearson 
Correlation 

.177 .312 .177 .330 1.000
**
 .202 1 .200 .563

**
 

Sig. (2-tailed) .442 .169 .442 .144 .000 .380  .386 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item35 Pearson 
Correlation 

-.118 -.170 -.118 .328 .200 .315 .200 1 .317 

Sig. (2-tailed) .611 .461 .611 .147 .386 .164 .386  .162 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTAL Pearson 
Correlation 

.778
**
 .603

**
 .778

**
 .575

**
 .563

**
 .689

**
 .563

**
 .317 1 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .006 .008 .001 .008 .162  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 

 

Lampiran 6 
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Hasil Uji Realibilitas 

a. Realibilitas Variabel Pelatihan 

 

b.  

c.  

d.  

b. Realibilitas Variabel Kejelasan Tujuan 

 

 

 

c. Realibilitas Dukungan Atasan 

 

 

 

d. Reabilitas Kegunaan SAKD 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.711 9 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.712 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.764 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.769 11 
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Lampiran 7 

 

Hasil Regresi 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KSAKD 28.09 3.430 32 

Pelatihan 32.25 4.565 32 

Kejelasan_tujuan 27.50 5.465 32 

Dukungan_Atasan 33.38 5.428 32 

 

 

 

Correlations 

  KSAKD Pelatihan Kejelasan_tujuan Dukungan_Atasan 

Pearson 

Correlation 

KSAKD 1.000 .752 .576 .774 

Pelatihan .752 1.000 .592 .519 

Kejelasan_tujuan .576 .592 1.000 .279 

Dukungan_Atasan .774 .519 .279 1.000 

Sig. (1-tailed) KSAKD . .000 .000 .000 

Pelatihan .000 . .000 .001 

Kejelasan_tujuan .000 .000 . .061 

Dukungan_Atasan .000 .001 .061 . 

N KSAKD 32 32 32 32 

Pelatihan 32 32 32 32 

Kejelasan_tujuan 32 32 32 32 

Dukungan_Atasan 32 32 32 32 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .894
a
 .800 .778 1.615 

a. Predictors: (Constant), Dukungan_Atasan, Kejelasan_tujuan, Pelatihan 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 291.708 3 97.236 37.291 .000
a
 

Residual 73.011 28 2.608   

Total 364.719 31    

a. Predictors: (Constant), Dukungan_Atasan, Kejelasan_tujuan, Pelatihan  

b. Dependent Variable: KSAKD     
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Lampiran 8 

 

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 32 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.53465918 

Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .135 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .765 

Asymp. Sig. (2-tailed) .603 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 9 

 

Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

KSAKD * 
Pelatihan 

Between 
Groups 

(Combined) 248.919 13 19.148 2.976 .017 

Linearity 206.513 1 206.513 32.101 .000 

Deviation from 
Linearity 

42.405 12 3.534 .549 .854 

Within Groups 115.800 18 6.433   

Total 364.719 31    

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KSAKD * 

Kejelasan

_Tujuan 

Between 

Groups 

(Combined) 252.552 15 16.837 2.402 .046 

Linearity 120.832 1 120.832 17.236 .001 

Deviation from 

Linearity 
131.720 14 9.409 1.342 .284 

Within Groups 112.167 16 7.010   

Total 364.719 31    

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KSAKD * 

Dukunga

n_Atasan 

Between 

Groups 

(Combined) 285.719 16 17.857 3.391 .011 

Linearity 218.607 1 218.607 41.508 .000 

Deviation from 

Linearity 
67.112 15 4.474 .850 .622 

Within Groups 79.000 15 5.267   

Total 364.719 31    
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Lampiran 10 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048   

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 .513 1.948 

Kejelasan_
Tujuan 

.140 .066 .223 2.127 .042 .648 1.543 

Dukungan_
Atasan 

.337 .063 .534 5.388 .000 .729 1.372 

a. Dependent Variable: 
KSAKD 
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Lampiran 11 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

  

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.064 1.459  1.415 .168 

Pelatihan -.046 .057 -.207 -.795 .433 

Kejelasan_Tujuan .012 .043 .065 .281 .781 

Dukungan_Atasan .007 .040 .035 .161 .873 

a. Dependent Variable: 
ABS_RES1 
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Lampiran 12 

 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048 

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 

Kejelasan_Tujuan .140 .066 .223 2.127 .042 

Dukungan_Atasan .337 .063 .534 5.388 .000 

a. Dependent Variable: KSAKD     
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Lampiran 13 

 

Hasil Koefisiensi Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien Determinasi Parsial Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan 

Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048    

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 .752 .482 .246 

kejelasan_t
ujuan 

.140 .066 .223 2.127 .042 .576 .373 .180 

dukungan_
atasan 

.337 .063 .534 5.388 .000 .774 .713 .456 

a. Dependent Variable: SAKD 
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Lampiran 14 

 

Uji Normalitas 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .894
a
 .800 .778 1.615 

a. Predictors: (Constant), Dukungan_Atasan, Kejelasan_Tujuan, Pelatihan 

b. Dependent Variable: KSAKD  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 291.708 3 97.236 37.291 .000
a
 

Residual 73.011 28 2.608   

Total 364.719 31    

a. Predictors: (Constant), Dukungan_Atasan, Kejelasan_Tujuan, Pelatihan 

b. Dependent Variable: KSAKD     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.673 2.259  2.069 .048 

Pelatihan .258 .089 .343 2.908 .007 

Kejelasan_Tujuan .140 .066 .223 2.127 .042 

Dukungan_Atasan .337 .063 .534 5.388 .000 

a. Dependent Variable: KSAKD     
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 22.60 33.71 28.09 3.068 32 

Std. Predicted Value -1.791 1.832 .000 1.000 32 

Standard Error of Predicted 

Value 
.350 1.012 .553 .145 32 

Adjusted Predicted Value 21.79 33.33 28.09 3.112 32 

Residual -3.320 3.330 .000 1.535 32 

Std. Residual -2.056 2.062 .000 .950 32 

Stud. Residual -2.164 2.128 .000 1.013 32 

Deleted Residual -3.677 3.545 .000 1.747 32 

Stud. Deleted Residual -2.328 2.282 .002 1.047 32 

Mahal. Distance .485 11.215 2.906 2.197 32 

Cook's Distance .000 .248 .035 .052 32 

Centered Leverage Value .016 .362 .094 .071 32 

a. Dependent Variable: KSAKD     
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Lampiran 16 

 

Hasil Statistik Descriptive 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Pelatihan 32 17 25 42 1032 32.25 .807 4.565 20.839 .222 .414 -.664 .809 

Valid N (listwise) 32             

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Kejelasan_tujuan 32 21 17 38 880 27.50 .966 5.465 29.871 -.126 .414 -.763 .809 

Valid N (listwise) 32             
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Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Dukungan_Atasan 32 23 22 45 1068 33.38 .960 5.428 29.468 -.194 .414 -.285 .809 

Valid N (listwise) 32             

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

KSAKD 32 15 21 36 899 28.09 .606 3.430 11.765 .094 .414 .000 .809 

Valid N (listwise) 32             

 

 

 


