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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah  hendaknya kamu 

berharap. (Q.S: Al- Insyirah 6-8).  

 “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 

diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 

bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”. 

(Q.S: Al Anfal 9) 
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SARI 
 

Pristiani. 2015. “Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, 

dan Jabatan”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Akrual, Tingkat Pendidikan, 

Pengalaman Kerja, Pelatihan, Jabatan. 

  

 Pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan birokrasi keuangan 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu caranya yaitu 

dengan mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 

Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

lebih dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai keuangan di seluruh dinas Kabupaten Pemalang. Jumlah 

responden sebanyak 58 orang. Metode analisis data penelitian ini menggunakan 

anova one way dan independent sample t-test. Pengujian hipotesis menggunakan 

program SPSS 21 for windows. 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman 

SAP berbasis akrual pegawai keuangan dilihat dari tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan. Perbedaan pemahaman SAP antara 

pegawai SLTA dan diploma tidak signifikan, SLTA dan sarjana signifikan, SLTA 

dan magister tidak signifikan, diploma dan sarjana tidak signifikan, diploma dan 

magister tidak signifikan, sarjana dan magister tidak signifikan. Perbedaan 

pemahaman SAP antara pegawai yang memilki penglaman kerja 1-5 tahun dan 6-

10 tahun tidak signifikan, 1-5 tahun dan 11-15 tahun signifikan, 1-5 tahun dan 

>15 tahun signifikan, 6-10 tahun dan 11-15 tahun tidak signifikan, 6-10 tahun dan 

>15 tahun tidak signifikan, 11-15 tahun dan >15 tahun tidak signifikan. Perbedaan 

pemahaman SAP antara pegawai yang pernah ikut pelatihan dan tidak pernah ikut 

pelatihan adalah signifikan. Perbedaan pemahaman SAP antara pegawai yang 

memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dan selain penyusun laporan 

keuangan adalah signifikan. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman standar akuntansi 

pemerintah (SAP) berbasis akrual pegawai keuangan dapat dibedakan berdasarkan 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan. Oleh karena itu, 

sumber daya manusia harus dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan 

faktor individu untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman SAP berbasis akrual 

pegawai keuangan. 
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ABSTRACT 

Pristiani. 2015. "Differences Understanding Government Accounting Standards 

(SAP) Accrual Basic based on the level of education, Work Experience, Training 

and Occupation". Final Project. Accounting Departement. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor: Amir Mahmud, S.Pd., M.Sc. 

 

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual, Level of Education, 

Work Experience, Training, Occupation. 

 

Indonesian government had improve the financial bureaucracy to achieve 

good governance. The method is adoption Government Accounting Standards 

(SAP) accrual basic. Accrual accounting is believed can produce financial 

statements more reliable, accurate, comprehensive, and relevant to decision 

making of economic, social, and political. The purpose of this research is to 

analyze differences of understanding about Government Accounting Standards 

accrual basic by the level of education, work experience, training, and occupation. 

This research is a population research. The population of this research are 

all employee of official government in the pemalang district. Respondents of this 

reseach are 58 people. The method of data analyisis is anova one way and 

independent sample t-test. The hypothesis testing used SPSS 21 program for 

windows. 

The test results show that there are different understandings of 

Government Accounting Standards (SAP) accrual basic of financial employee 

based on the level of education, work experience, training, and occupation. The 

different understanding of Government Accounting Standards (SAP) accrual basic 

between employee graduate from Senior High School and bachelor is not 

significant, Senior High School and undergraduate is significant, Senior High 

School and postgraduate is not significant, bachelor and undergraduated is not 

significant, bachelor and postgraduated is not significant, undergraduated and 

postgraduated is not significant. The different understanding of Government 

Accounting Standards (SAP) accrual basic between employee who have work 

experience 1-5 years and 6-10 years is not significant, 1-5 years and 11-15 years is 

significant, 1-5 years and >15 years is significant, 6-10 years and 11-15 years is 

not significant, 6-10 years and >15 years is not significant, 11-15 years and >15 

years is not significant. The different understanding of Government Accounting 

Standards (SAP) accrual basic between employee who had trained and never 

trained is significant. The different understanding of SAP accrual basic between 

employee who had occupation as arranger financial statements and in the other is 

significant. 

The conclusion of this research is that understandings of SAP accrual 

basic financial employee can be distinguished based on the level of education, 

work experience, training, and occupation. Therefore, human resources must be 

managed with consideration of individual factors to enhance the performance and 

understanding of SAP accrual basic of financial employee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Selama dekade terakhir, organisasi sektor publik dituntut untuk terus 

melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik. Salah satu 

tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap 

konsep value for money dalam aktivitas organisasi sektor publik. Value for money 

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 

tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Organisasi publik 

yang menerapkan konsep value for money akan terhindar dari inefisiensi, 

pemborosan, sumber kebocoran, dan kerugian pada instansi (Mardiasmo, 2002). 

Tata kelola pemerintah yang baik atau good governance merupakan 

komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, 

efektif, dan efisien. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 

alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal, dan political 

framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Haryanto, dkk., 2007). 

Good governance muncul dan berkembang di berbagai negara untuk 

mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, 

korup dan kolusif, kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang 
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berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial, ekonomi, serta demokratisasi politik (Rasul, 2009). Good 

governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat pada pengelolaan sumber daya oleh birokrasi 

pemerintah. 

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dari 

karakteristik penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan survei 

kajian penerapan good governance yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi 

Negara (2007) dapat diketahui bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi 

berada pada urutan ketiga dan empat yang paling dominan dari 10 prinsip-prinsip 

good governance. Sedangkan pada urutan teratas diduduki oleh asas kepentingan 

umum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menempatkan 

perhatian lebih terhadap aspek akuntabilitas dan transparansi birokrasi pemerintah 

khususnya, dalam bidang pengelolaan anggaran. 

Pemerintah Indonesia telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) untuk memenuhi akuntabilitas dan transaparansi. SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Penetapan standar akuntansi 

sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan 

keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan 

implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang 

disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan 

(Santoso dan Pambelum, 2008). 
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Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mengalami beberapa 

perubahan dari basis kas, kemudian kas menuju akrual (cash toward accrual) 

hingga akrual penuh. Perubahan pertama adalah dengan dikeluarkannya Peraturan 

Perundangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Perubahan tersebut dinyatakan dalam lampiran III paragraf 5 tentang penyajian 

laporan keuangan. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa 

basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis 

kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis 

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dengan kata lain, basis 

akuntansi yang digunakan adalah kas menuju akrual (cash towards accrual). 

Basis akuntansi kas menuju akrual dinilai kurang memberikan informasi 

yang lebih reliabel karena tidak menghasilkan laporan operasional. Laporan 

operasional dapat menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan 

entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit 

operasional dari suatu entitas. Pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan 

operasional berbeda dengan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi 

anggaran hanya mengakui pendapatan dan beban ketika kas diterima atau 

dikeluarkan, sedangkan laporan operasional mengakui seluruh pedapatan yang 

telah menjadi hak dari pemerintah daerah dan mengakui seluruh beban yang telah 

menjadi kewajiban meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Sehingga, 

memberikan laporan keuangan yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintahan menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerapkan SAP 

berbasis akrual paling lambat pada tahun 2015. SAP berbasis akrual yang 

dimaksud adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 

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

dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 

ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No. 71 Tahun 2010). Penerapan SAP berbasis 

akrual dapat dilakukan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual 

menjadi berbasis akrual penuh. 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan basis 

akuntansi yang paling relevan sesuai kebutuhan dan kondisi sekarang. Hal ini 

karena kelebihan SAP akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

memungkinkan pengguna laporan untuk mengetahui kemampuan pemerintah 

untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban komitmen-komitmennya. Sehingga laporan keuangan berbasis akrual 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 

efektivitas penggunaan sumber daya (Mulyana, 2009). Oleh sebab itu, Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual harus segera diterapkan pada 

instansi pemerintah. 

Transisi standar akuntansi pemerintah dari basis kas menuju akrual 

menjadi akrual penuh merupakan agenda besar bagi pemerintah daerah. 

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual oleh organisasi publik diyakini dalam 

pelaksanaannya sering disertai dengan sejumlah kelemahan dan masalah (masalah 
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akuntansi, manusia, organisasi, dan kelangkaan sumber daya keuangan) yang 

menghambat atau menunda tingkat adopsi bagi mereka, transisi sistem akuntansi 

berbasis kas menuju akrual tidak akan terjadi dengan cepat dan lengkap 

(Stamatiadis, et al, 2009). 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membutuhkan persiapan sumber 

daya manusia, sarana prasarana, dan waktu yang relatif lama. Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan toleransi waktu lima tahun bagi pemerintah daerah 

dalam penerapan SAP berbasis akrual. Pemerintah daerah dapat menerapkan SAP 

kas menuju akrual hingga akhir tahun 2014 (PP No. 71 Tahun 2010, lampiran II). 

Sehingga diharapkan mulai tahun anggaran 2015 seluruh pemerintah daerah dapat 

menerapkan basis akrual secara penuh. 

Penelitian mengenai reformasi akuntansi akrual yang dilakukan Jones 

(2014) di Maltan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah yang kecil tidak 

berpengaruh pada tingginya keberhasilan implementasi dari akuntansi akrual. Hal 

ini dikarenakan minimnya ketersediaan International Public Sector Accounting 

Standard (IPSAS) dan pertimbangan mereka oleh komisi Uni Eropa untuk negara-

negara anggota Uni Eropa. Adventana (2014) menyebutkan bahwa faktor sumber 

daya manusia dan komitmen pimpinan yang berpengaruh terhadap kesiapan 

pemerintah dalam menerapkan akuntansi akrual. 

Implementasi akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 

menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memahami Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemahaman akuntansi yang memadai akan 
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memudahkan bagi pegawai keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi akrual. 

Warisno (2009) mengungkapkan bahwa kegagalan sumber daya manusia 

pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan 

berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian 

laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah harus memperhatikan pemberdayaan pegawai keuangan dalam rangka 

penerapan sistem akuntansi akrual. 

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari faktor individu 

yang mempengaruhinya seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan 

yang diikuti serta kompetensi jabatan yang dimiliki. Tingkat pendidikan seseorang 

dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan kemampuan seseorang. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

pendidikan tinggi akan mampu membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas 

terutama dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah. Oleh karena 

itu, pegawai dengan pendidikan lebih tinggi juga akan memiliki pemahaman atas 

standar akuntansi pemerintahan yang lebih mendalam. 

Pengalaman kerja sangat membantu seseorang dalam menjalankan 

tugasnya di dunia kerja. Pengalaman kerja berhubungan dengan kemampuan dan 

kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pengalaman 

kerja tidak hanya ditinjau dari ketrampilan, keahlian, dan kemampuan yang 

dimiliki saja, akan tetapi pengalaman kerja dapat dilihat dari pengalaman 

seseorang yang telah bekerja atau lamanya bekerja pada suatu instansi. Semakin 
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banyak pengalaman yang dimiliki akan semakin terampil dalam menjalankan 

pekerjaannya (Ismanto, 2005). Pengalaman kerja dibutuhkan untuk memahami 

kompleksitas sistem akuntansi akrual. Pegawai dengan pengalaman kerja lebih 

lama memiliki bekal pengetahuan lebih banyak yang dapat digunakan sebagai 

dasar dalam memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Proses implementasi akuntansi akrual dapat berjalan cepat dengan 

diadakannya pelatihan. Pelatihan berfungsi sebagai sarana dalam memperoleh 

ilmu secara cepat dan tepat. Pelatihan juga merupakan strategi dalam 

mempersiapkan pegawai keuangan yang memahami standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual. Hal ini dikarenakan materi dari pelatihan lebih fokus kepada 

tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu relatif cepat. Menurut Lelono 

(2014), terdapat perbedaan tingkat pemahaman penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual dilihat dari pelatihan yang diikuti. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa tersedianya pelatihan yang memadai merupakan salah satu faktor penting 

dalam proses implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual. 

Proses implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual sangat erat hubungannya dengan pegawai akuntansi yang memiliki jabatan 

sebagai penyusun laporan keuangan. Seorang penyusun laporan keuangan harus 

memahami berbagai kebijakan akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai 

bahan pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal instansi. 
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Faradillah (2013) mengatakan bahwa implementasi standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual sebagai formalitas dan wujud kepatuhan terhadap 

peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Menurut Faradillah (2013) pengelola 

keuangan Kota Makassar memberikan pandangan bahwa akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual merupakan suatu hal yang kompleks. Hal ini didukung oleh 

penelitian Setyaningsih (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman aparatur 

pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP berbasis akrual masih rendah. 

Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga tahun anggaran 2014 masih 

menerapkan basis akuntansi kas menuju akrual (LKPD Kabupaten Pemalang, 

2014). Pemerintah Daerah Pemalang saat menggunakan basis akuntansi kas 

menuju akrual memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2013. BPK 

menemukan sembilan kasus kelemahan sistem pengendalian intern, sepuluh kasus 

ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan 

dua kasus nilai penyetoran aset ke pemerintah pusat hingga menyebabkan 

kerugian negara (IHPS I, 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dapat 

dicapai jika dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah berpedoman 

pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 

pemahaman pegawai keuangan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

sangat penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. 

Penerapan basis akrual bagi Pemerintah daerah Pemalang untuk tahun 

anggaran 2015 merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Berbagai 

upaya telah dilakukan seperti sosialisasi akuntansi akrual, penyediaan teknologi 
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informasi berupa penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), 

dan penetapan peraturan Bupati Pemalang nomor 18 dan 19 tentang kebijakan dan 

sistem akuntansi pemerintah Kabupaten Pemalang. Peralihan sistem baru dibidang 

akuntansi membutuhkan kerja keras semua pihak khususnya pegawai keuangan. 

Kurangnya pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan dapat menimbulkan 

rendahnya kualitas laporan keuangan. Berdasarkan temuan BPK, masih terdapat 

banyak temuan atau kasus dalam laporan keuangan Kabupaten Pemalang ketika 

menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual. Oleh karena itu, terdapat 

kemungkinan rendahnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual mengingat belum ada pengalaman Kabupaten Pemalang dalam 

menerapkan basis akuntansi akrual. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merasa perlu 

melakukan penelitian tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan 

jabatan dapat membedakan pegawai keuangan dalam memahami Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dan masukan bagi keberhasilan penerapan SAP berbasis 

akrual khususnya dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu 

penulis mengambil judul “Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 

Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Jabatan”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan tingkat pendidikan? 

2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan pengalaman kerja? 

3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan pelatihan? 

4. Apakah terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan jabatan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual berdasarkan tingkat pendidikan. 

2. Menganalisis perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual berdasarkan pengalaman kerja. 

3. Menganalisis perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual berdasarkan pelatihan. 

4. Menganalisis perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual berdasarkan jabatan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerpakan teori yang 

didapat selama perkuliahan. 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan 

dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai pemahaman standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukkan bagi 

pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual. 
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BAB II 

TELAAH TEORI 

 

2.1. Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

Menurut Donaldson dan Davis (1991) stewardship theory menggambarkan 

situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu 

tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan 

organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat 

antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Clarke (2004) 

dalam Zoelisty (2014) stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis 

mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, 

mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan 

kejujuran terhadap pihak lain. Tabel 2.1 berikut merupakan asumsi dasar teori 

stewardship. 

Tabel 2.1 

Asumsi Dasar Teori Stewardship 

Manager as Stewards 

Approach To Governance Sociological and Psychological 

Model of human behaviour Collectivistic, pro-organizational, 

trustworthy 

Managers Motivated by Principal objectives 

Manager-Principal Interst Covergence 

Structures That Facilitate and Empower 

Owners Attitude Risk-Propensity 

The Principal-Manager 

Relantionship Relly on 

Trust 

     Sumber : Podrug, N (2011:406) 

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 

sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Hubungan antara steward dan 
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principals dibangun atas dasar kepercayaan (trust). Pemilik sumber daya 

(prinsipals) dengan berbagai keterbatasan mempercayakan (trust) pengelolaan 

sumber daya tersebut kepada pihak manajemen (steward). Oleh karena itu, 

manajemen pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pelayan (steward) bagi 

masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh publik. 

 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diterapkan untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang disajikan dengan berpedoman pada standar lebih mengutamakan 

transaparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan 

substansi yang berperan penting dalam  kepuasan publik atas  pengelolaan 

keuangan. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan 

akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik dari aparatur pemerintah. Oleh 

karena itu, untuk memenuhi kepuasan publik, aparatur negara harus 

memperhatikan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan. 

 

2.2. Kinerja (Performance) 

Hasibuan (2006) menyatakan kinerja sebagai perwujudan kerja yang 

dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap 

karyawan atau organisasi. Sedangkan menurut Robbins (1996) kinerja adalah 

fungsi hasil interaksi antara kemampuan dan motivasi. Kinerja merupakan hal 

yang sangat penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Tujuan organisasi 

akan lebih mudah tercapai jika kinerja karyawannya baik. Pengertian kinerja 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2005) adalah hasil kerja secara 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Tiffin dan Cornick (2003), ada dua macam faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu: 

1. Faktor individual 

Faktor individual yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat kepribadian, 

sifat fisik, minat, dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan serta faktor individual lainnya. 

2. Faktor situasional 

Faktor situasional dibagi menjadi dua antara lain: 

a. Faktor fisik pekerjaan, meliputi: metode kerja, kondisi dan desain kerja, 

perlengkapan kerja, penentuan ruang, dan lingkungan fisik (penyinaran, 

temperatur dan ventilasi). 

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan organisasi, jenis latihan 

dan pengawasan, sistem upah, dan lingkungan sosial. 

Sedangkan menurut Gibson (2000) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kinerja, yaitu : 

1. Faktor individu 

Meliputi kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman 

kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. 

2. Faktor psikologis 

Meliputi persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. 
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3. Faktor organisasi 

Meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, dan sistem 

penghargaan. 

Menurut Mangkunegara (2005) karakteristik seseorang yang mempunyai 

kinerja tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi 

karyawan yang berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya selalu ingin 

memberikan kinerja yang maksimal sehingga mereka memiliki tanggung 

jawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaannya. 

2. Berani mengambil dan menanggung risiko yang dihadapi 

Tanggung jawab pribadi yang tinggi membuat karyawan tahu apa saja yang 

menjadi risiko dalam pekerjaannya, seperti dinas keluar kota, lembur saat 

weekend, dan sebagainya. 

3. Memiliki tujuan realistis 

Tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan terhadap pekerjaannya 

dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pencapaian perusahaan atau 

organisasi agar mencapai pada target yang ditentukan. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan 

tujuan 

Penyusunan rencana kerja tentang apa saja yang harus dilakukan dan disusun 

dengan baik untuk mencapai target yang telah ditentukan. 
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5. Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukannya 

Umpan balik merupakan faktor yang penting untuk mengukur sejauh mana 

rencana kerja dapat berjalan dengan baik 

Bernardin dan Russel (1993) dalam Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa 

untuk mengukur kinerja seorang karyawan, terdapat kriteria yang dihasilkan dari 

pekerjaannya yaitu : 

1. Kualitas, merupakan sejauh mana proses atau hasil dari suatu kegiatan  

dimana hasilnya mendekati sempurna serta aktivitas tersebut dilakukan 

dengan cara yang sesuai dengan prosedur dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

2. Kuantitas, berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan, biasanya dinyatakan 

dalam bentuk nilai dolar, jumlah unit atau aktivitas produksi yang selesai. 

3. Ketepatan waktu, berkaitan dengan sejauh mana suatu kegiatan atau hasil 

produksi selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta juga bisa 

dilihat dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil orang lain 

dengan menggunakan waktu yang tersedia dalam jumlah yang sama.  

4. Efektivitas biaya, berkaitan dengan sejauh mana penggunaan sumber daya 

organisasi (manusia, keuangan, teknologi, dan material) dimaksimalkan 

dalam artian mendapatkan keuntungan tertinggi atau pengurangan kerugian 

dari masing-masing unit atau dari penggunaan sumber daya. 
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5. Kebutuhan pengawasan, berkaitan dengan sejauh mana karyawan melakukan 

fungsi pekerjaannya dengan baik maka butuh adanya pengawasan untuk 

mencegah kerugian yang timbul. 

6. Pengaruh antar pribadi, sejauh mana seorang karyawan dapat menyalurkan 

perasaannya, sikap dalam bekerja yang baik, dan kerja sama antar rekan kerja 

dan pimpinan. 

Sedarmayanti (2009) mengemukakan manfaat penilaian kinerja, adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan prestasi kerja 

Penilaian kerja bermanfaat bagi pimpinan maupun karyawan untuk 

memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki 

pekerjaan/prestasinya.  

2. Memberikan kesempatan kerja yang adil 

Penilaian akurat dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan 

menempati posisi pekerjaan sesuai kemampuannya.  

3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

Melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya rendah 

sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka. 

4. Penyesuaian kompensasi 

Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam menentukan 

perbaikan pemberian kompensasi, dan sebagainya. 
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5. Keputusan promosi dan demosi 

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk mempromosikan atau mendemosikan karyawan. 

6. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan 

Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain 

pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan 

tersebut. 

7. Menilai proses rekrutmen dan seleksi 

Kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya 

penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi. 

Penilaian yang dilakukan dengan baik sesuai fungsinya akan sangat 

menguntungkan organisasi, yaitu akan dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, 

dalam proses melakukan penilaian kinerja yang baik terdapat beberapa penyebab 

kesalahan dalam penilaian kinerja. Menurut Sedarmayanti (2009) beberapa 

kesalahan dalam penilaian kinerja sebagai berikut: 

1. Efek halo 

Terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi 

pengumuman kinerja. 

2. Kesalahan kecenderungan terpusat 

Disebabkan oleh penilai yang menghindari penilaian sangat baik atau sangat 

buruk. Penilaian kinerja cenderung dibuat rata-rata. 
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3. Bisa terlalu lemah dan bisa terlalu keras 

Bisa terlalu lemah disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu 

mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi. Bisa terlalu keras adalah 

penilai cenderung terlalu kental dalam evaluasi. Kedua kesalahan ini pada 

umumnya terjadi bila standar kinerja tidak jelas. 

4. Prasangka pribadi 

Faktor yang membentuk prasangka pribadi (seperti faktor senioritas, suku, 

agama, kesamaan kelompok, dan status sosial) dapat mengubah penilaian. 

5. Pengaruh kesan terakhir 

Penilaian dipengaruhi oleh kegiatan yang paling akhir. Kegiatan terakhir 

baik/buruk cenderung lebih diingat oleh penilai. 

 

2.3. Pemahaman SAP Berbasis Akrual 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3), 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) basis akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

 Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen 

keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi 

yang lebih transparan mengenai biaya (kos) pemerintah dan meningkatkan 
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kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan 

informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas (Mulyana, 2009). Mardiasmo 

(2002) mengungkapkan bahwa teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, 

dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sejalan 

dengan pendapat Mardiasmo, berdasarkan Study No 14  yang diterbitkan oleh 

IFAC-Public Sector Committe (2003) dalam Mulyana (2009) memberikan 

beberapa manfaat penggunaan basis akrual. Laporan keuangan yang disajikan 

dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk: 

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas. 

2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan 

3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau 

melakukan bisnis dengan suatu entitas. 

 Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa tujuan utama sektor publik dan 

sektor swasta adalah berbeda. Tujuan pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi 

sektor publik pada dasarnya adalah untuk cost of service dan charging for service, 

yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada 

publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basic dalam sektor 

swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya 

terhadap pendapatan (proper matching cost againts) perbedaan ini disebabkan 

karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk 

memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan pada sektor publik orientasi 
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difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public service oriented). 

Meskipun terdapat perbedaan tujuan dalam operasional antara sektor publik dan 

sektor swasta. Namun dari beberapa pengalaman negara Anggota  Organisation 

for Economic Co-Opertion and Development (OECD) yang telah menerapkan 

akuntansi akrual pada sektor publik dan menunjukkan keberhasilan, seperti 

Kanada, Itali, Inggris, Australia, Finlandia, Islandia, dan Selandia Baru (Mulyana, 

2009). 

 Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dalam reformasi 

manajemen keuangan. Reformasi keuangan negara dimulai sejak pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 

Undang-undang tersebut khususnya pasal 32 mengamanatkan agar bentuk dan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaa APBN/APBD disusun dan disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi 

pemerintahan yang dimaksud adalah yang disusun oleh suatu komite standar yang 

independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu 

mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah 

Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

keuangan negara. Undang-undang tersebut menyebutkan Penyusunan SAP 

disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 

 Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan tindaklanjut atas 

Undang-undang keuangan negara. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur 

basis akuntansi yang digunakan dalam dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu 



22 

 

 

 

basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi 

anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam 

neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (cash 

toward accrual). 

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintahanan berbasis akrual menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. 

Pemberlakuan efektif SAP berbasis akrual untuk laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Namun, bagi entitas yang 

belum siap melaksanakan basis akuntansi akrual, pemerintah memperbolehkan 

menerapkan basis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun 

anggaran 2014. Selanjutnya semua entitas pelaporan diharapkan menggunakan 

basis akraul penuh mulai tahun anggaran 2015. Perbedaan mendasar antara PP 

Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terletak pada laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh basis kas menuju akrual 

berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Sedangkan jika menggunakan basis akuntansi akrual laporan 

yang dihasilkan lebih banyak, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan 

arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan 

saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas. 

 Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 berlaku bagi seluruh pemerintah 

daerah. Hal ini dampak dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang merupakan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999, sedangkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan 
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perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Otonomi 

daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam  pengelolaan dana 

publik melalui laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah 

merupakan ikhtisar dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang 

bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. 

 Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual akan berjalan sebagaimana mestinya, jika didukung dengan 

pemahaman pegawai keuangan tentang SAP yang memadai. Pegawai keuangan 

yang memiliki pemahaman SAP mampu mengerti dan menerapkannya dalam 

setiap aspek bidang pekerjaan yang terkait. Pemahaman merupakan tingkatan 

kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, 

situasi serta fakta yang diketahuinya. Orang yang memiliki pemahaman tidak 

sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta 

yang dinyatakan, makna operasionalnya, dapat membedakan, mengubah, 

mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, 

mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan 

mengambil keputusan (Purwanto, 1997) dalam (Afiyah, 2013). Sedangkan 

menurut Bloom (1996) dalam Sudijono (2009) Pemahaman (Comprehension) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan 

dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami 
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sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. 

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pemahaman dan standar akuntansi 

pemerintahan, maka dapat disimpulkan yang dimaksud pemahaman akuntansi 

berbasis akrual adalah kemampuan memahami kerangka konseptual, teknik, dan 

kebijakan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sehingga 

mampu menjelaskan, menginterpretasikan, dan menyajikan laporan keuangan 

yang reliabel dan sesuai dengan standar yang ditetapkan guna pengambilan 

keputusan bagi pihak terkait. 

Reed (2004) dalam Hayati (2013) menyebutkan ada dua komponen 

penting yang mempengaruhi pemahaman materi, yaitu: 

1. Individu (prior knowledge of the reader) 

Pengetahuan yang dimiliki individu sebelumnya dan tujuan individu 

mempengaruhi bagaimana individu menentukan apa yang relevan, membuat 

dugaan, dan mengambil fakta yang tidak secara langsung ada dalam materi. 

Perspektif yang dimiliki individu juga sangat mempengaruhi jenis informasi 

yang akan diingat kembali oleh individu.  

2. Organisasi dari teks/materi 

Fitur teks atau wacana memiliki dampak yang besar terhadap pemahaman. 

Pemahaman tidak terjadi hanya dengan penggalian makna secara sederhana 

dari materi teks. Teks atau wacana bisa sulit atau mudah, tergantung pada 

faktor-faktor yang melekat dalam teks, pada hubungan antara teks dan 

pengetahuan dan kemampuan individu, dan pada kegiatan saat memahami 
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materi teks. Kosakata dalam materi teks dan struktur linguistik di dalamnya, 

serta gaya wacana juga berinteraksi dengan pengetahuan individu. Ketika 

banyak faktor dari materi teks tidak cocok dengan pengetahuan dan 

pengalaman individu, maka materi teks akan menjadi sulit untuk dipahami. 

  Snow (2002) dalam Hayati (2013) menambahkan, kapasitas, kemampuan, 

pengetahuan dan pengalaman individu juga mempengaruhi pemahamannya akan 

materi. Kapasitas kognitif (seperti atensi, memori, kemampuan analisa kritis, 

visualiasasi), motivasi (ketertarikan akan materi dan self-efficacy), dan beragam 

pengetahuan individu (pengetahuan akan topik materi, pengetahuan linguistik, dan 

pengetahuan akan strategi untuk memahami) juga merupakan karakteristik dalam 

diri individu yang turut mempengaruhi proses pemahaman materi. Oleh karena 

itu, karakteristik pribadi individu seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

pelatihan yang diikuti, dan jabatan dapat membedakan seorang pekerja dalam 

memahami suatu materi baru yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

 

2.4. Tingkat Pendidikan 

  Tingkat pendidikan atau sering disebut jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan (Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sedangkan Sikula 

(1981) dalam Mangkunegara (2009) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu 

proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, 

yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan 
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teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Menurut Idris (1994) dalam Kusumadewi 

(2006) pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, 

mempunyai jenjang, dan yang dibagi dalam kurun waktu tertentu yang 

berlangsung di taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

2. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak 

teratur dan tidak sistematis, sejak seorang lahir sampai mati seperti dalam 

keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, dan pergaulan sehari-hari. 

3. Pendidikan Non-Formal 

Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan 

sengaja, tertib, terarah, dan berencana diluar kegiatan persekolahan. Tenaga 

pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dicapai serta 

komponen-komponen lainnya disesuaiakan dengan keadaan peserta atau anak 

didiknya supaya mendapat hasil yang memuaskan. 

 Pendidikan formal di Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar dari 

pemerintah. Pendidikan formal telah dirancang dan dibagi-bagi ke dalam jenjang 

pendidikan. Menurut Pasal 14 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 

Nomor 20, jenjang pendidikan meliputi: 
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1. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain 

yang sederajat. 

2. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 

3. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, 

Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  

 Melalui pendidikan yang ditempuh, sesorang mampu meningkatkan 

kualitas diri. Menurut Hasan (2005) pendidikan pada dasarnya merupakan usaha 

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, 

dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang 

memberikan manfaat dan sekaligus harkat dan martabatnya. Melalui pendidikan 

diharapkan dapat meningkatan kualitas diri manusia mencakup beberapa aspek, 

yaitu: 
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1. Peningkatan kualitas fikir (kecerdasan, kemampuan analisis, kreativitas, dan 

visioner). 

2. Peningkatan kualitas moral (ketakwaan, kejujuran, ketabahan, keadialan, dan 

tanggung jawab). 

3. Peningkatan kualitas kerja (ketrampilan, profesional, dan efisien). 

4. Peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan materi dan rohani, ketentraman dan 

terlindunginya martabat dan harga diri). 

5. Peningkatan kualitas pengabdian (semangat berprestasi, sadar, pengorbanan, 

kebanggaan terhadap tugas). 

 Standar kompetensi lulusan SLTA/Paket C berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah serta ketrampilan umum perguruan 

tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 terlampir dalam 

lampiran 1 halaman 85. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

merumuskan beberapa rumusan sikap dan ketrampilan umum yang harus dimiliki 

lulusan perguruan tinggi. Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, 

dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:   

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 
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3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada  negara dan bangsa. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri. 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 Tingkat pendidikan sesorang mencerminkan pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang menunjukkan 

semakin banyak ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran. Sehingga 

tingkat pendidikan dapat mencerminkan kemampuan seseorang dalam 

menjalankan tuntutan tugas dunia kerja. 

 

2.5. Pengalaman Kerja 

 Menurut Manulang (1984) dalam Lelono (2014) penglaman kerja 

merupakan proses pembentukan pengetahuan tentang metode suatu pekerjaan 

karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 
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Sejalan dengan pendapat tersebut, Hariandja (2009) memberikan definisi 

pengalaman kerja sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki 

sebelumnya selama kurun waktu tertentu. 

 Foster (2001) dalam Ismanto (2005) mengemukakan beberapa hal yang 

menentukan seorang karyawan berpengalaman atau tidak, antara lain: 

1. Lama waktu/masa kerja 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang 

dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan 

baik. 

2. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung 

jawab pekerjaan. Sedangkan ketrampilan merujuk pada kemampuan fisik 

yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau 

pekerjaan. 

3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik 

peralatan dan teknik pekerjaan. 

Pengalaman kerja yang relatif lama, dapat memberikan bekal pengetahuan 

dan ketrampilan yang memadai dalam suatu bidang tertentu. Sehingga, pegawai 

yang telah berpengalaman juga akan memiliki kompetensi yang lebih 

dibandingkan dengan pegawai yang kurang berpengalaman. Spencer dan Spencer 
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(1993) dalam wibowo (2007) memberikan beberapa karakteristik kompetensi 

antara lain pengetuhan (knowledge) dan ketrampilan (skill). Pengetahuan adalah 

informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Sedangkan ketrampilan 

adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi 

mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. 

Pengetuhan dan ketrampilan yang memadai akan didapat oleh seorang pegawai 

jika telah lama bekerja dalam bidang tertentu. 

 

2.6. Pelatihan 

 Pelatihan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan atau 

meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

sekarang (Panggabean, 2007). Flippo (1971) dalam kamil (2007) memberikan 

definisi bahwa pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan seseoarang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

 Menurut Pont (1999) dalam Mujiman (2009) kegiatan pelatihan adalah 

siklus kegiatan berkelanjutan yang terdiri atas analisa kebutuhan pelatihan, 

perencanaan program pelatihan, penyusunan bahan pelatihan, pelaksanaan 

pelatihan serta penilaian pelatihan. Kegiatan pelatihan bersifat urut, namun 

penilaian/evaluasi pelatihan dapat mengubah kebutuhan pelatihan, juga secara 

langsung dapat mengubah perencanaan program pelatihan, bahan ajar, dan 

pelaksanaan pelatihan. 

 Tujuan dari pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

partisipan dalam menjalankan tugas sehingga dapat bekerja lebih efektif dan 
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efsien. Secara khusus dalam kaitan dengan pekerjaan, Simamora (1995) dalam 

Kamil (2007) mengelompokkan tujuan pelatihan ke dalam lima bidang, yaitu: 

1. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. 

Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif 

menggunakan teknologi-teknologi baru. 

2. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan untuk menjadi kompeten dalam 

pekerjaan. 

3. Membantu memecahkan permasalahan operasional. 

4. Mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan 

5. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

 Metode pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan ditentukan oleh 

tujuan pelatihan, karakteristik partisipan (misalnya usia, tingkat pendidikan) 

ketersediaan alat bantu persediaan, kemampuan instruktur, dan lain sebagainya. 

Metode pembelajaran yang dipilih dapat menetukan keberhasilan dalam 

pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dari pelatihan. 

 Metode pembelajaran yang secara efektif meningkatkan ketrampilan 

dalam menjalankan tugas adalah demonstrasi atau peragaan. Metode demonstrasi 

sebenarnya adalah ceramah, tetapi dilengkapi dengan presentasi gambar, atau 

praktik dengan peralatan yang relevan. Metode partisipan akan lebih mudah dalam 

menyerap materi karena biasanya instruktur akan memandu secara langsung 

langkah demi langkah yang disertai dengan visualisasi gambar. 

 Rangkaian akhir dari proses pelatihan adalah penilaian atau evaluasi. 

Penilaian bertujuan mengukur keefektifan dan keefisienan program pelatihan, 
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dipandang dari segi hasil yang dicapai partisipan dalam bandingannya dengan 

biaya yang dikeluarkan. Penilaian dalam pelatihan lebih difokuskan pada hasil 

yang dicapai berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang 

diperkirakan sebagai akibat pelatihan (Mujiman, 2009).  

 Pelatihan sangat penting dalam membangun kompetensi seorang pegawai 

dalam suatu bidang secara berkelanjutan. Michael Zwell (2000) dalam Wibowo 

(2007) mengungkapkan bahwa salah satu indikator kompetensi, adalah 

ketrampilan. Ketrampilan akan lebih mudah dicapai dengan diadakannya 

pelatihan dibandingkan dengan pendidikan formal lainnya. Hal ini disebabkan 

sifat pelatihan yang relatif singkat. Sehingga materi yang diberikan dalam 

pelatihan lebih spesifik pada suatu bidang tertentu. 

 Secara khusus, tujuan diadakannya pelatihan akuntansi keuangan  

pemerintah daerah dan SKPD menurut Kementrian Keuangan RI Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan adalah agar pererta mampu menyusun laporan 

keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan 

PPKD, dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah 

daerah) berbasis akrual dengan baik. Pelatihan yang ditujukan pada pegawai 

keuangan adalah pelatihan mengenai teknik-teknik dalam penerapan akuntansi 

akrual. Sehingga pegawai keuangan memiliki keahlian yang memadai dalam 

penyunan laporan keuangan berbasis akrual. 
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2.7. Jabatan 

 Menurut Tulus (1996) dalam (Eriva, 2013) jabatan adalah pekerjaan yang 

telah melembaga dalam suatu instansi, perusahaan atau telah membudaya dalam 

masyarakat. Suatu jabatan memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-

masing. Tanggung jawab (responsibility) merupakan hal yang menjadi keharusan 

pemegang jabatan, sedangkan wewenang (authority) merupakan hak pemegang 

jabatan unutuk menerima, menuntut kepatuhan, mengajukan pendapat, 

pengambilan keputusan akhir dan memerintah pelaksanaannya mengenai suatu hal 

tertentu. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai 

Negeri Sipil menyebutkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja 

organisasi negara. 

Setiap jabatan memiliki kompetensi yang berbeda sesuai kriteria yang 

ditetapkan. Menurut Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 kompetensi 

adalah  kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugasnya.  Pegawai dalam menjalankan tugasnya, berpedoman pada 

ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas 

dalam bentuk suatu kalimat yang mencermikan pokok-pokok tugas jabatan. 

Menurut Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyusunan pedoman 

standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil, uraian tugas bagian 

penatausahaan keuangan keuangan instansi sebagai berikut: 
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1. Menghimpun data/dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan. 

2. Membuat daftar gaji. 

3. Membuat pembukuan data perbendaharaan. 

4. Melakukan analisa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. 

5. Membuat pembukuan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

6. Melakukan pengujian keuangan/Surat Perintah Membayar (SPM) 

Pengelolaan keuangan instansi dipimpin oleh seorang Kasubbag Keuangan 

atau pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD). Kasubbag keuangan dalam 

menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa pembantu PPK, antara lain 

bendahara (pengeluaran dan penerimaan), pembuat dokumen verifikator 

dokumen dan penyusun laporan keuangan. 

 

2.8. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kajian pustaka yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dikembangkan hipotesis berdasarkan faktor-faktor yang diduga dapat 

membedakan pemahaman pegawai keuangan terhadap standar akuntansi 

pemerintahan, yang dirumuskan sebagai berikut: 

2.8.1. Perbedaan Pemahaman SAP Berbasis Akrual  berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 Tingkat pendidikan dapat menentukan kapasitas seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Meuthia dan Endrawati (2008) menyatakan bahwa 

semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, baik pendidikan formal maupun non-

formal sesuai bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual 
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yang dimiliki. Pengalaman intelektual ini akan dapat mempermudah pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan. Sehingga pegawai keuangan dengan pendidikan tinggi 

diharapkan mampu menyesuaiakan tuntutan pekerjaan saat terjadi perubahan 

sistem akuntansi sesuai kebijakan yang berlaku pada sektor publik. 

 Penelitian yang dilakukan Cahyadi (2009) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman atas laporan 

keuangan daerah. Pegawai keuangan dengan pendidikan tinggi memiliki 

pemahaman yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan sehingga 

cenderung mematuhi standar akuntansi pemerintahan. Sehingga pegawai 

keuangan dengan pendidikan tinggi akan memudahkan dalam memahami dan 

mengimplmentasikan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sekarang yaitu 

basis akrual dalam hal pencatatan transaksi, maupun pegakuan dan pengukuran 

akun-akun laporan keuangan. 

 Mendukung penelitian Cahyadi (2009), Stamatiadis, et al (2009) 

menyebutkan bahwa tingkat pendidikan pegawai akuntansi berpengaruh positif 

terhadap tingkat adopsi sistem akuntansi keuangan akrual di rumah sakit umum 

Yunani. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai akuntansi maka 

semakin tinggi pula tingkat adopsi sistem akuntansi keuangan akrual. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dapat membedakan pemahaman 

sesorang mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakann, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menguji perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan tingkat pendidikan. 
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H1: Terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan tingkat pendidikan. 

 

2.8.2. Perbedaan Pemahaman SAP Berbasis Akrual berdasarkan 

Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan hal penting yang telah berjasa dalam 

memberikan keahlian dan ketrampilan seseorang dalam bekerja. Pengalaman 

bekerja tidak hanya ditinjau dari ketrampilan, keahlian, dan kemampuan yang 

dimiliki saja, akan tetapi pengalaman bekerja dapat dilihat dari lamanya seseorang 

bekerja pada suatu instansi. Rofi (2012) menyatakan bahwa semakin lama tenaga 

kerja bekerja, semakin banyak pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang 

bersangkutan.  

Arfan dan Faisal (2009) menyimpulkan bahwa masa kerja berpengaruh 

posirif terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip 

good governance. artinya, semakin lama pegawai keuangan bekerja maka semakin 

tinggi pula tingkat pemahamannya dalam hal prinsi-prinsip good governance. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap 

tingkat pemahaman pegawai keuangan terhadap pemahaman Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hal ini disebabkan, pemahaman SAP 

berbasis akrual yang baik dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang baik. 

Penelitian mengenai perbedaan pemahaman standar akuntansi akrual 

berdasarkan pengalaman kerja merupakan pengembangan dari penelitian yang 
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dilakukan oleh Lelono (2014). Hasil penelitian Lelono (2014) menyebutkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual dilihat dari penglaman kerja. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakann, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menguji perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan pengalaman kerja. 

H2: Terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan penglaman kerja. 

 

2.8.3. Perbedaan Pemahaman SAP Berbasis Akrual  berdasarkan Pelatihan 

 Perubahan sistem akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi akrual 

penuh memerlukan persiapan yang matang khususnya dalam sumber daya 

manusia. Salah satu upaya persiapan sumber daya dalam rangka menghadapi 

perubahan sistem akuntansi adalah dengan diadakannya pelatihan. Pelatihan 

sangat diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan 

pegawai semakin baik (Windiastuti, 2014). Hal ini dikarenakan pelatihan lebih 

menekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

spesifik pada saat ini. 

 Pelatihan yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan yang diperlukan 

oleh pegawai keuangan. Pada saat ini pegawai keuangan sangat memerlukan 

bimbingan teknis mengenai implementasi akuntansi akrual sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. Pelatihan akuntansi akrual ditujukan agar pegawai 
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keuangan memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan SAP akrual. 

 Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi 

dengan baik dapat diwujudkan melalui pelatihan secara intensif. Tanpa adanya 

pelatihan yang intensif dan memadai, sulit untuk memperoleh SDM yang 

memahami karakteristik transaksi keuangan dan pengaruhnya terhadap rekening-

rekening dalam laporan keuangan. Kegagalan SDM Pemda dalam memahami dan 

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan 

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah (Warisno, 2009) 

 Pelatihan ditujukan bagi seluruh pegawai keuangan untuk memberikan 

pengetahuan secara komprhensif mengenai akuntansi akrual sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan ketrampilan dalam pencatatan maupun penyusunan laporan 

keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Halen dan Astuti (2011) pelatihan secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi 

akrual. Artinya, pelatihan yang diselenggarakan secara rutin dan 

berkesinambungan ikut berpartisipasi dalam keberhasilan penerapan akuntansi 

basis akrual. 

 Menurut penelitian Kusuma (2013) pelatihan yang diberikan kepada 

pegawai keuangan terkait penerapan akuntansi akrual terbukti berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Oleh karena 

itu, pengenalan sistem akuntansi baru di sektor publik membutuhkan sinergi 

pelatihan secara intensif untuk menyebarluaskan tujuan dan persyaratan dari 
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proses reformasi, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang potensial, untuk 

menyampaikan pemahaman umum dan prinsip-prinsip utama dari reformasi 

akuntansi dan untuk meyakinkan potensi manfaat dari sistem baru. 

 Sejalan dengan penelitian Kusuma (2013), hasil penelitian Lelono (2014) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman penyusunan laporan 

keuangan berbasis akrual dilihat dari pelatihan yang diikuti. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual antara pegawai keuangan yang mengikuti pelatihan dengan yang 

tidak mengikuti pelatihan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakann, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menguji perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan pelatihan yang diikuti. 

H3: Terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan pelatihan. 

 

2.8.4. Perbedaan Pemahaman SAP Berbasis Akrual  berdasarkan Jabatan 

 Suatu jabatan memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masing. 

Seseorang yang memiliki tanggung jawab tertentu akan lebih paham atas tugasnya 

dibandingkan dengan orang lain yang memiliki tanggung jawab berbeda. 

Radhman (2012) menyatakan bahwa karakteristik suatu pekerjaan dalam jabatan 

tertentu keadaaannya berbeda-beda, maka kompetensi yang dituntut oleh masing-

masing jabatan dalam organisasi akan berbeda-beda pula. 
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 Seseorang yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya akan berusaha 

dengan sungguh-sungguh memiliki pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Sehingga, akan tercapai kinerja yang 

diinginkan sesuai tujuan organisasi. 

 Jabatan penyusun laporan keuangan memiliki tugas menyusun laporan 

keuangan instansi berdasarkan pedoman penyusunan yang ada dan data yang telah 

terinventarisasi untuk bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu jabatan penyusun laporan keuangan harus 

mempelajari dan memahami berbagai referensi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan keuangan. 

 Jabatan penyusun laporan keuangan akan memiliki pemahaman lebih 

terhadap berbagai kebijakan akuntansi. Hal ini dikarenakan tuntutan kerja dalam 

proses penyusnan laporan keuangan wajib berpedoman pada standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku. Oleh karena itu, diduga terdapat perbedaan 

pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

antara pegawai yang menjabat sebagai penyusun laporan keuangan dengan jabatan 

lain seperti kasubbag keuangan, bendahara, pembuat dokumen, dan verifikator 

dokumen. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menguji perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual antara pegawai yang memiliki jabatan penyusun laporan keuangan 

dengan jabatan selain penyusun laporan keuangan. 

H4: Terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual berdasarkan jabatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian komparasi yang bersifat perbadingan, 

yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan. Penelitian ini 

membandingkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan 

terkait pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai keuangan pada 

dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 11 instansi dengan jumlah 

total sebanyak 58 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Hal 

ini dikarenakan jumlah anggota populasi relatif sedikit. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemahaman pegawai 

keuangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 

Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diukur menggunakan 

kuesioner dari penelitian Setyaningsih (2013) mengenai persepsi pegawai 

keuangan terkait pemahaman umum dan struktur, dan pelaksanaan SAP berbasis 
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akrual. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri 

dari beberapa pertanyaan dengan skala likert 4 poin (1 = sangat tidak setuju, 2 = 

tidak setuju, 3 = setuju dan 4 = sangat setuju) 

3.3.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan, 

pelatihan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan pegawai bagian keuangan. 

1. Tingkat Pendidikan (X1) 

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang terakhir ditempuh oleh 

seseorang. Tingkat pendidikan pegawai keuangan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu SLTA diberi label 1, Diploma 

diberi label 2, Sarjana diberi label 3, dan Magister diberi label 4. 

2. Pengalaman kerja (X2) 

Penglaman kerja adalah lama waktu seorang pekerja dalam menjalankan tugas 

sesuai pekerjaannya. Pengelompokkan pengalaman kerja pegawai keuangan 

dalam penelitian ini berdasarkan masa kerjanya. Masa kerja pegawai 0-5 tahun 

diberi label 1, pegawai yang bekerja antara 6-10 tahun diberi label 2, pegawai 

yang bekerja antara 11-15 tahun diberi label 3 dan pegawai yang bekerja lebih 

dari 15 tahun diberi label 4. 

3. Pelatihan (X3) 

Pelatihan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan atau 

meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

sekarang. Variabel pelatihan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. 

Kategori pertama yaitu pegawai keuangan yang pernah mengikuti pelatihan 
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mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sejak 

dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010 hingga sekarang. Kategori pertama 

diberi label 1, sedangkan kategori kedua adalah pegawai yang tidak pernah 

mengikuti pelatihan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual diberi label 0. 

4. Jabatan (X4) 

Jabatan adalah posisi atau status seorang pegawai yang menunjukkan 

kewajiban dan haknya dalam bekerja. Jabatan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu jabatan sebagai penyusun laporan keuangan 

diberi label 1 dan pegawai keuangan selain penyusun keuangan diberi label 0.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan angket atau kuesioner yang diisi oleh responden yaitu pegawai 

bagian keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam 

penelitian ini berupa kuesioner yang berisi data mengenai tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, pelatihan, jabatan, dan pemahaman mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, dan range (Ghozali, 2011). Mean digunakan untuk 

untuk menggambarkan rata-rata nilai dari sebuah variabel yang diteliti pada 

sekelompok responden. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-

rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum 

dan minimum sebuah variabel dari sekelompok responden. 

 

3.5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat diketahui melalui grafik 

histogram. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, namun 

jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal. Uji lain 

yang dapat digunakan adalah uji kolmogorov smirnov. Jika pada tabel 

Kolmogorov-smirnov signifikansinya lebih dari 5% (>0,05) maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas dan jika signifikansinya kurang dari 5% (< 0,05) 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas data 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 21. 
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3.5.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan menguji apakah data memiliki ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji homogenitas 

dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika terdapat pola 

tertentu seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka tidak 

memenuhi asumsi homogenitas. Jika tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka memenuhi asumsi 

homogenitas. 

Pengujian homogenitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser dengan 

mencari nilai absolut dari variabel residual lalu meregresnya dengan variabel 

independen. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 untuk masing-masing 

variabel independen, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan memenuhi 

asumsi homogenitas. 

 

3.6  Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji Analysis of Variance One Way (Anova) 

Analysis of variance one way atau anova one way merupakan salah satu 

teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari 

dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Dasar pengambilan 

keputusannya jika nilai signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima, artinya 

terdapat perbedaan. Jika nilai signifikansi >0,05 maka tidak hipotesis ditolak, 

artinya tidak ada perbedaan. 
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3.6.1.1  Test of Homogeneity Variance 

Levene’s test of homogeneity variance digunakan untuk menguji asumsi 

anova bahwa setiap grup (kategori) variabel independen adalah sama. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah, jika levene’s statistic >0,05 maka grup 

memiliki variance yang sama. Model anova yang baik adalah yang memiliki 

group atau kategori yang sama (Ghozali, 2011). 

3.6.1.2  Test of Between-Subject Effect 

Tests of Between-Subjects Effects digunakan untuk menguji apakah 

hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Dasar pengambilan keputusannya 

jika nilai signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima, artinya terdapat perbedaan. 

Jika nilai signifikansi >0,05 maka tidak hipotesis ditolak, artinya tidak ada 

perbedaan. 

Test of between-subject effect juga digunakan untuk menentukan besarnya 

koefisien determinasi (R
2
). Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). Uji ini dilakukan dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien 

determinasi R
2
. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 

dengan 1. Jika nilai R
2
 = mendekati 0, maka kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika 

nilai R
2
 mendekati 1 maka variabel-variabel independen hampir memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  
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Koefisien R
2 

memiliki kelemahan mendasar, yaitu bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R
2
 akan meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan adjusted R
2
. Nilai adjusted R

2 
dapat naik atau turun apabila satu 

vaiabel dimasukkan dalam model. Nilai adjusted R
2
 berkisar antara 0 samapi 

dengan 1. Nilai adjusted R
2
 mendekati 1, artinya semakin baik kemampuan 

model tersebut dalam nenjelaskan variabel dependen. 

3.6.1.3  Post Hoc Test 

Post hoc test digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan antar 

kategori dari sebuah variabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah, jika nilai 

signifikansi <0,05 maka perbedaan antar variabel secara statistik signifikan. 

3.6.1.4  Homogeneous Subset 

Uji Homogeneous subset digunakan untuk memberikan informasi 

tambahan melalui tabel subset yang dapat dilihat pada tabel turkey test. Tabel ini 

memberikan informasi tambahan kategori variabel independen dan nilai rata-

ratanya (means). Jika kategori terdapat dalam satu kolom subset yang berbeda 

artinya perbedaan antar kategori secara statistik tidak signifikan dengan nilai 

signifikansi >0,05. Sedangkan jika antar kategori berada dalam satu subset, maka 

perbedaan antar kategori secara statistik adalah signifikan. 

 

3.6.2 Uji Independent Sample T-Test 

Uji Independent sample t-test yaitu pengujian dengan menggunakan 

distribusi t terhadap signifikansi perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua 
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kelompok sampel yang bebas atau dua kelompok tidak berhubungan. Dasar 

pengambilan keputusannya jika nilai signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima, 

artinya terdapat perbedaan. Jika nilai signifikansi >0,05 maka hipotesis ditolak, 

artinya tidak ada perbedaan. 

3.6.2.1 Group Statistic 

Group statistic digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari setiap 

kategori sama atau berbeda. Rata-rata setiap kategori sebuah variabel dapat dilihat 

pada kolom mean pada tabel group statistic. 

3.6.2.2  Uji Independent Samples T-Test 

Uji independent samples t-test digunakan untuk mengetahui apakah 

perbedaan antar dua sampel yang tidak berhubungan secara statistik signifikan 

atau tidak. Uji independent samples test terdiri dari dua tahapan yang perlu 

dilakukan. Pertama, harus diuji terlebih dahulu asumsi apakah variance populasi 

kedua sampel tersebut sama (equal variance assumed) atau berbeda (equal 

variances not assumed). Dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi 

<0,05 maka variance populasi kedua sampel berbeda. Sedangkan jika signifikansi 

>0,05 maka variance populasi kedua sampel adalah sama. Model yang baik  

adalah yang memiliki variance populasi dua sampel yang sama. Selanjutnya, 

untuk mengetahui rata-rata kedua sampel berbeda secara signifikan atau tidak 

dapat dilihat pada kolom sig. (2-tailed). Jika nilai signifikansi <0,05, artinya 

perbedaan rata-rata kedua sampel secara statistik adalah signifikan. Sedangkan, 

jika nilai signifikansi >0,05, artinya perbedaan rata-rata kedua sampel secara 

statistik tidak signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari pengujian 

perbedaan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian polpulasi dimana seluruh anggota populasi 

dijadikan responden. Responden dalam penelitian adalah seluruh pegawai 

keuangan di dinas se-Kabupaten Pemalang. Jumlah dinas se-Kabupaten pemalang 

sebanyak 11 dinas dengan seluruh pegawai keuangan yang berjumlah 58 orang. 

Data diambil dan dikumpulkan menggunakan kuesioner. Persentase pengembalian 

kuesioner mencapai 100%. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Data mengenai gambaran umum responden dikumpulkan menggunakan 

kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Jumlah responden secara 

keseluruhan adalah 58 orang. Adapun gambaran umum responden berdasarkan 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan dapat dilihat dalam 

tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

Karakteristik Kategori Jumlah Persentase 

Pendidikan Formal SLTA 23 40% 

 Diploma 8 14% 

 Sarjana 24 41% 

 Magister 3 5% 

Total  58 100% 

    

Pengalaman Kerja 1-5 tahun 7 12% 

 6-10 tahun 11 19% 

 11-15 tahun 10 17% 

 >15 tahun 30 52% 

Total  58 100% 

    

Keikutsertaan dalam pelatihan Pernah 25 43% 

 Tidak Pernah 33 57% 

Total  58 100% 

    

Jabatan Kasubbag 

Keuangan 

11 19% 

 Bendahara dan 

pembantu ppk 

36 62% 

 Penyusun 

Laporan 

Keuangan 

11 19% 

Total  58 100% 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

adalah lulusan sarjana yaitu sebanyak 24 orang (41%). Selanjutnya responden 

dengan lulusan SLTA juga memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu 23 orang 

(40%). Hanya sebagian kecil saja responden dengan lulusan diploma yaitu 

sebanyak 8 orang (14%) dan sisanya adalah lulusan magister sebanyak 3 orang 

(5%). 

Pengalaman kerja responden pada dinas didominasi oleh responden 

dengan masa kerja lebih dari 15 tahun yaitu sebanyak 30 orang (52%). Sebagian 

lainnya adalah responden dengan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 11 orang (19%) 
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dan 11-15 tahun sebanyak 10 orang (17%) serta masa kerja 1-5 tahun sebanyak 7 

orang (12%). 

Gambaran umum responden terkait pelatihan atau bimbingan teknis 

tampak bahwa responden yang pernah ikut pelatihan yaitu sebanyak 25 orang 

(43%) lebih sedikit dibandingkan dengan responden yang tidak pernah ikut 

pelatihan yaitu sebanyak 33 orang (57%). 

Jabatan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai 

penyusun laporan keuangan dan selain penyusun laporan keuangan. Pegawai yang 

memiliki jabatan selain laporan keuangan sebanyak 47 orang (81%), terdiri dari 

kasubbag keuangan, pembantu kasubbag keuangan yang terdiri dari bendahara 

pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, bendahara 

penerimaan pembantu, pembuat dokumen, verifkator dokumen, dan penyusun 

laporan keuangan. Selanjutnya pegawai yang menjabat sebagai penyusun laporan 

keuangan sebanyak 11 orang (19%). 

 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum, minimum dari suatu variabel penelitian. Hasil analisis statistik 

deskriptif dari pemahaman SAP berbasis akrual dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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1. Pemahaman SAP Berbasis Akrual 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Pemahaman SAP berbasis Akrual 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pemahaman_SAP 58 29,00 63,00 51,5517 6,25531 

Valid N (listwise) 58     

    Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan jumlah observasi (N) 

sebanyak 58. Variabel pemahaman SAP berbasis akrual mempunyai nilai tertinggi 

sebesar 63, sedangkan nilai terendah sebesar 29. Nilai rata-rata pemahaman SAP 

sebesar 51,552 dengan standar deviasi sebesar 6,255. Nilai rata-rata lebih besar 

dari standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pemahaman SAP berbasis 

akrual cenderung ke rata-rata, yang berarti menunjukkan responden memiliki 

pemahaman SAP berbasis akrual tidak jauh berbeda atau hampir sama. 

Penyebaran sampel dijelaskan lebih rinci dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Kelas Interval Pemahaman SAP Berbasis Akrual 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

28-36 Sangat Rendah 3 5% 

37-45 Rendah 0 0% 

46-54 Tinggi 38 66% 

55-63 Sangat Tinggi 17 29% 

Total  58 100% 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 3 atau 5% berada pada kategori 

sangat rendah, tidak ada pemahaman responden kategori rendah, 38 atau 66% 

berada pada kategori tinggi dan sisanya 17 atau 29% berada pada kategori sangat 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman SAP berbasis akrual pada dinas 

di Kabupaten Pemalang berada dalam kategori tinggi. 
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2. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan 

Descriptives 

Pemahaman_SAP   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SLTA 23 49,0000 7,29259 1,52061 45,8464 52,1536 29,00 62,00 

Diploma 8 50,8750 4,88255 1,72624 46,7931 54,9569 46,00 61,00 

Sarjana 24 54,0000 4,81844 ,98356 51,9654 56,0346 47,00 63,00 

Magister 3 53,3333 5,13160 2,96273 40,5857 66,0809 49,00 59,00 

Total 58 51,5517 6,25531 ,82136 49,9070 53,1965 29,00 63,00 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 23 orang dengan 

lulusan SLTA memiliki nilai pemahaman rata-rata sebesar 49,000 lebih sedikit 

dibadingkan dengan pegawai dengan lulusan diploma sebesar 50,875. Selanjutnya 

pegawai dengan pendidikan diploma memiliki pemahaman SAP berbasis akrual 

rata-rata sebesar 50,875 lebih rendah jika dibandingkan dengan lulusan sarjana 

sebesar 54,000. Namun pemahaman pegawai keuangan lulusan magister lebih 

rendah dibandingkan dengan lulusan sarjana sebesar 53,333. Pegawai lulusan 

sarjana memiliki nilai pemahaman yang tinggi karena banyak pegawai keuangan 

lulusan sarjana memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan. Dari 11 

orang yang memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan 7 orang berasal 

dari lulusan sarjana, 3 orang lulusan diploma, dan 1 orang lulusan SLTA. Setelah 

pegawai keuangan dengan jabatan sebagai penyusun laporan keuangan 

dipisahkan, maka tabel rata-rata pemahaman SAP berbasis akrual berdasarkan 

tingkat pendidikan dan jabatan dapat dilihat dalam tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan dan Jabatan 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Responden 

(org) 

Rata-rata 

Nilai 

Pemahaman 

Magister 3 53,33333 

Magister dengan jabatan penyusun laporan 

keuangan 

0 0 

Sarjana 17 52,88235 

Sarjana dengan jabatan penyusun laporan 

keuangan 

7 56,71429 

Diploma 5 50,20000 

Diploma dengan jabatan penyusun laporan 

keuanagan 

3 52,00000 

SLTA 22 48,18182 

SLTA dengan jabatan sebagai penyusun 

keuangan 

1 56,00000 

Total  58 52,75883 

 Sumber: data primer yang diolah, 2015 

Berdasrkan tabel 4.5 rata-rata pemahaman SAP pegawai keuangan yang 

memiliki jabatan selain penyusun laporan keuangan dengan lulusan magister 

sebesar 53,333 lebih tinggi lulusan sarjana sebesar 52,882. Lulusan sarjana selain 

penyusun laporan keuangan memiliki nilai pemahaman SAP lebih tinggi 

dibandingkan pegawai keuangan dengan lulusan diploma sebesar 50,200. 

Selanjutnya nilai pemahaman SAP pegawai keuangan dengan jabatan selain 

penyusun laporan keuangan lulusan diploma lebih tinggi dibandingkan dengan 

lulusan SLTA sebesar 48,182. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan semakin tinggi pula pemahaman SAP yang dimiliki oleh 

pegawai keuangan. Hal ini berlaku bagi pegawai keuangan yang memiliki jabatan 

selain penyusun laporan keuangan. 
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3. Pengalaman Kerja 

Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif Pengalaman Kerja 
 

Descriptives 

Pemahaman_SAP   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1-5 tahun 7 45,2857 6,84871 2,58857 38,9517 51,6197 30,00 49,00 

6-10 tahun 11 50,2727 7,79860 2,35137 45,0336 55,5119 29,00 58,00 

11-15 tahun 10 54,0000 5,49747 1,73845 50,0673 57,9327 47,00 62,00 

>15 tahun 30 52,6667 4,83759 ,88322 50,8603 54,4731 46,00 63,00 

Total 58 51,5517 6,25531 ,82136 49,9070 53,1965 29,00 63,00 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan deskripsi tabel 4.6 tampak bahwa sebanyak 7 orang dengan 

pengalaman kerja 1-5 tahun memiliki nilai pemahaman rata-rata sebesar 45,286 

lebih rendah dibadingkan dengan pegawai yang memiliki pengalaman kerja 6-10 

tahun sebesar 50,273. Selanjutnya sebanyak 11 pegawai dengan pengalaman kerja 

6-10 tahun memiliki pemahaman SAP berbasis akrual rata-rata sebesar 50,273 

lebih rendah jika dibandingkan dengan pegawai dengan pengalaman kerja 11-15 

tahun 54,000. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai keuangan 

dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun memiliki nilai pemahaman SAP 

lebih rendah yaitu sebesar 52,667 jika dibandingkan dengan pegawai yang 

memiliki pengalaman 11-15 tahun. Hal ini dikarenakan pegawai dengan 

pengalaman kerja lebih dari 15 tahun sebagian besar berada pada usia dewasa 

madya (41-60 tahun), dimana pada masa ini minat untuk berprestasi menurun. 

Sedangakan pegawai keuangan dengan pengalaman kerja 11-15 tahun semuanya 
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berada pada usia dewasa awal (21-40 tahun), dimana pada masa ini minat untuk 

berprestasi sedang berada pada puncaknya (Hurlock, 2006). Data mengenai 

pengalaman kerja beserta berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Pengalaman Kerja dan Klasifikasi Usia 

Klasifikasi Usia 1-5 

th 

(org) 

6-10 

th 

(org) 

11-15 

th 

(org) 

>15 

th 

(org) 

Rata-rata Nilai 

Pemahaman 

SAP 

Remaja (14-21 tahun) 2 - - - 38,50000 

Dewasa Awal (21-40 tahun) 5 11 10 11 52,43243 

Dewasa Madya (41-60 tahun) - - - 19 51,21053 

Total 7 11 10 30 51,55172 

Sumber: data primer yang diolah, 2015 

 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa pemahaman pegawai keuangan 

setelah diklasifikasikan menurut usia, pegawai keuangan yang berada pada masa 

remaja hanya 2 orang (3,45%). Pemahaman SAP pada usia remaja sangat rendah 

yaitu hanya sebesar 38,500 dimana pada masa ini pegawai berada pada tahap 

penyesuaian dengan pekerjaannya. Selanjutnya pegawai keuangan di dinas 

Kabupaten pemalang didominasi oleh masa dewasa awal sebanyak 37 orang 

(63,80%), yang terdiri dari pegawai keuangan dengan pengalaman kerja 1-5 tahun 

sebanyak 5 orang, 6-10 tahun sebanyak 11 orang, dan lebih dari 15 tahun 

sebanyak 11 orang. Pemahaman pegawai keuangan terhadap Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menunjukkan nilai tertinggi yaitu sebesar 

52,432. Hal ini dikarenakan pada masa dewasa awal motivasi untuk meraih 

sesuatu sangat besar yang didukung oleh fisik yang prima. Sedangkan pegawai 

pada masa dewasa madya terdiri dari 19 orang (32,75%) dengan nilai pemhaman 

rata-rata sebesar 51,211. Dari jumlah keseluruhan pegawai yang memiliki 

pengalaman kerja >15 tahun sebanyak 30 orang, 11 orang (37%) berada pada 
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masa dewasa awal. Sedangkan sebagian besar sebanyak  19 orang (63%) berada 

pada masa dewasa madya. Oleh karena itu pegawai keuangan yang memiliki 

pengalaman kerja >15 tahun memiliki pemahaman SAP berbasis akrual lebih 

rendah dibandingkan pegawai keuangan dengan pengalaman kerja 11-15 tahun. 

 

4.1.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan metode grafik normal probability plot dan Kolmogorov-

Smirnov. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai p yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Agar 

berdistribusi normal maka variabel residual harus memiliki nilai signifikansi > 

0,05. Hasil pengujian dengan normal probablity plot dapat dilihat pada gambar 

4.1. 

 
 

Gambar 4.1 Analisis Grafik Normal Probability Plot 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 

Hasil pengujian terhadap 58 data menunjukkan bahwa residual data 

berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik normal probability 

plot dengan pola data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
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garis diagonal. Sedangkan hasil normalitas menggunakan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 58 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 5,12190010 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,099 

Positive ,061 

Negative -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,756 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,616 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan metode kolmogorov-smirnov 

(K-S) pada tabel 4.8 dapat dikatakan bahwa seluruh data sudah berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai asymptonic significance sebesar 0,616 

yang lebih besar dari 0,05. 

 

4.1.4 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini 

menggunakan grafik scatterplot untuk mengetahui apakah data telah memenuhi 

asumsi homogenitas. Hasil uji homogenitas dengan menggunakan  grafik 

scatterplot ditunjukkan pada gambar 4.2.   



60 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Grafik scatterplot 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi homogenitas. Selain itu uji 

homogenitas juga dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser yaitu pengujian 

dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil 

pengujian homogenitas mengunakan uji glejser dapat dilihat dalam tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,006 1,369  4,387 ,000 

Tingkat_Pendidikan -,749 ,436 -,237 -1,718 ,092 

Pengalaman_Kerja -,327 ,392 -,112 -,835 ,408 

Pelatihan ,589 ,897 ,092 ,657 ,514 

Jabatan 1,622 1,142 ,201 1,420 ,162 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-

masing variabel independen diatas 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

telah memenuhi asumsi homogenitas. 

 

4.1.5. Uji Hipotesis 

4.1.5.2. Uji Anova One Way 

Uji anova one way digunakan untuk membedakan rata-rata lebih dari dua 

kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Dasar pengambilan 

keputusannya jika nilai signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima, artinya 

terdapat perbedaan. Jika nilai signifikansi >0,05 maka tidak hipotesis ditolak, 

artinya tidak ada perbedaan. 

Model anova one way yang baik adalah yang memiliki kesamaan variansi 

untuk setiap kategori variabel. Oleh karena itu perlu dilakukan uji levene’s test, 

untuk mengetahui variansi dari variabel tingkat pendidikan. Hasil uji levene’s test  

untuk variabel tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.10. 

1. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.10 Hasil Uji Levene’s Test Tingkat Pendidikan 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

F df1 df2 Sig. 

,116 3 54 ,951 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Tingkat_Pendidikan 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 

Hasil uji levene’s test pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai F test 

sebesar 0,116 dan tidak signifikan pada 0,951 (>0,05) yang berarti variance 
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adalah sama. Sehingga model ini memenuhi asumsi anova bahwa setiap grup 

(kategori) tingkat pendidikan memiliki variansi yang sama. 

Pengujian hipotesis anova one way untuk mengetahui perbedaan 

pemahaman SAP berbasis akrual berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Tests of Between-Subjects Effects Tingkat Pendidikan 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 306,803
a
 3 102,268 2,871 ,045 

Intercept 79000,940 1 79000,940 2217,810 ,000 

Tingkat_Pendidikan 306,803 3 102,268 2,871 ,045 

Error 1923,542 54 35,621   

Total 156370,000 58    

Corrected Total 2230,345 57    

a. R Squared = ,138 (Adjusted R Squared = ,090) 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

 Hasil tabel Tests of Between-Subjects Effects menunjukkan variabel tingkat 

pendidikan dengan F sebesar 2,871 dan signifikan pada 0,045 (<0,05) sehingga 

H1 diterima. Hal ini berarti tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman SAP 

berbasis akrual. Jadi terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara 

tingkat pendidikan (SLTA, Diploma, Sarjana, dan Magister). Besarnya nilai 

adjusted R squared sebesar 0,090 yang mempunyai arti bahwa variabilitas 

pemahaman SAP berbasis akrual dapat dijelaskan oleh variabilitas tingkat 

pendidikan sebesar 9%. Pengujian perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual 

secara parsial, dapat dilihat pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Multiple Comparisons Tingkat Pendidikan 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

 (I) Tingkat 

Pendidikan 

(J) Tingkat 

Pendidikan 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

SLTA 

Diploma -1,8750 2,44977 ,870 -8,3690 4,6190 

Sarjana -5,0000
*
 1,74154 ,029 -9,6166 -,3834 

Magister -4,3333 3,66367 ,640 -14,0453 5,3786 

Diploma 

SLTA 1,8750 2,44977 ,870 -4,6190 8,3690 

Sarjana -3,1250 2,43657 ,578 -9,5840 3,3340 

Magister -2,4583 4,04059 ,929 -13,1694 8,2528 

Sarjana 

SLTA 5,0000
*
 1,74154 ,029 ,3834 9,6166 

Diploma 3,1250 2,43657 ,578 -3,3340 9,5840 

Magister ,6667 3,65485 ,998 -9,0219 10,3552 

Magister 

SLTA 4,3333 3,66367 ,640 -5,3786 14,0453 

Diploma 2,4583 4,04059 ,929 -8,2528 13,1694 

Sarjana -,6667 3,65485 ,998 -10,3552 9,0219 

Bonferroni 

SLTA 

Diploma -1,8750 2,44977 1,000 -8,5848 4,8348 

Sarjana -5,0000
*
 1,74154 ,035 -9,7700 -,2300 

Magister -4,3333 3,66367 1,000 -14,3679 5,7012 

Diploma 

SLTA 1,8750 2,44977 1,000 -4,8348 8,5848 

Sarjana -3,1250 2,43657 1,000 -9,7986 3,5486 

Magister -2,4583 4,04059 1,000 -13,5253 8,6086 

Sarjana 

SLTA 5,0000
*
 1,74154 ,035 ,2300 9,7700 

Diploma 3,1250 2,43657 1,000 -3,5486 9,7986 

Magister ,6667 3,65485 1,000 -9,3437 10,6771 

Magister 

SLTA 4,3333 3,66367 1,000 -5,7012 14,3679 

Diploma 2,4583 4,04059 1,000 -8,6086 13,5253 

Sarjana -,6667 3,65485 1,000 -10,6771 9,3437 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 35,621. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
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 Berdasarkn tabel 4.12 Multiple Comparisons, hasil turkey HSD 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara 

pegawai lulusan SLTA dan diploma sebesar -1,875. Perbedaan ini secara statistik 

tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,870>0,05). 

Selanjutnya perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai lulusan 

SLTA dan sarjana sebesar -5,000 dan secara statistik signifikan dengan nilai 

sinifikansi sebesar 0,029 (0,029<0,05). Perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual antara pegawai lulusan SLTA dan magister sebesar -4,333. Perbedaan ini 

secara statistik tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 

(0,640>0,05). Perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai lulusan 

diploma dan sarjana sebesar -3,125. Perbedaan ini secara statistik tidak signifikan 

karena nilai sinifikansi lebih besar dari 0,05 (0,578>0,05). Perbedaan pemahaman 

SAP berbasis akrual antara pegawai lulusan diploma dan magister sebesar -2,458. 

Perbedaan ini secara statistik tidak signifikan karena nilai sinifikansinya lebih 

besar dari 0,05 (0,929>0,05). Perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara 

pegawai lulusan sarjana dan magister sebesar 0,667. Perbedaan ini secara statistik 

tidak signifikan karena nilai sinifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,929>0,05). 

 Informasi tambahan mengenai perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual dapat dilihat pada tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Turkey HSD Test Tingkat Pendidikan 

Pemahaman SAP Akrual 

 Tingkat Pendidikan N Subset 

 1 

Tukey HSD
a,b,c

 

SLTA 23 49,0000 

Diploma 8 50,8750 

Magister 3 53,3333 

Sarjana 24 54,0000 

Sig.  ,383 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 35,621. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,360. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 

sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

c. Alpha = ,05. 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
 

 Berdasarkan hasil uji statistik turkey test menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,383 (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

pegawai keuangan lulusan SLTA, diploma, sarjana, dan magister tidak signifikan. 

Hal ini karena tabel turkey HSD mengelompokkan kategori tingkat pendidikan 

SLTA, diploma, sarjana, dan magister dalam satu subset yang sama.  

2. Pengalaman Kerja 

Tabel 4.14 Hasil Uji Levene’s Test Pengalaman Kerja 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

F df1 df2 Sig. 

,078 3 54 ,972 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Pengalaman_Kerja 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
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Hasil uji levene’s test menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 0,078 

dengan nilai signifikansi pada 0,972 (>0,05) yang berarti variance adalah sama. 

Sehingga model ini memenuhi asumsi anova bahwa setiap grup (kategori) 

pengalaman kerja memiliki yang  sama. 

Pengujian hipotesis anova one way untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual berdasarkan pengalaman kerja dapat 

dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Tests of Between-Subjects Effects Pengalaman Kerja 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 390,068
a
 3 130,023 3,815 ,015 

Intercept 111400,280 1 111400,280 3268,864 ,000 

Pengalaman_Kerja 390,068 3 130,023 3,815 ,015 

Error 1840,277 54 34,079   

Total 156370,000 58    

Corrected Total 2230,345 57    

a. R Squared = ,175 (Adjusted R Squared = ,129) 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

  

 Hasil tabel Tests of Between-Subjects Effects menunjukkan variabel 

pengalaman kerja dengan F sebesar 3,815 dan signifikan pada 0,015 (<0,05) 

sehingga H2 diterima. Hal ini berarti pengalaman kerja mempengaruhi 

pemahaman SAP berbasis akrual. Jadi terdapat perbedaan pemahaman SAP 

berbasis akrual berdasarkan pengalaman kerja. Besarnya nilai adjusted R squared 

sebesar 0,129 yang mempunyai arti bahwa variabilitas pemahaman SAP berbasis 

akrual dapat dijelaskan oleh variabilitas pengalaman kerja sebesar 12,9%.   
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Tabel 4.16 Hasil Uji Multiple Comparisons Pengalaman Kerja 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

 
(I) 

Pengalam

an Kerja 

(J) 

Pengalama

n Kerja 

Mean 

Differen

ce (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

1-5 tahun 

6-10 tahun -4,9870 2,82251 ,300 -12,4691 2,4951 

11-15 tahun -8,7143
*
 2,87687 ,019 -16,3405 -1,0881 

>15 tahun -7,3810
*
 2,45039 ,020 -13,8766 -,8853 

6-10 tahun 

1-5 tahun 4,9870 2,82251 ,300 -2,4951 12,4691 

11-15 tahun -3,7273 2,55069 ,468 -10,4888 3,0343 

>15 tahun -2,3939 2,05769 ,652 -7,8486 3,0607 

11-15 

tahun 

1-5 tahun 8,7143
*
 2,87687 ,019 1,0881 16,3405 

6-10 tahun 3,7273 2,55069 ,468 -3,0343 10,4888 

>15 tahun 1,3333 2,13164 ,923 -4,3174 6,9840 

>15 tahun 

1-5 tahun 7,3810
*
 2,45039 ,020 ,8853 13,8766 

6-10 tahun 2,3939 2,05769 ,652 -3,0607 7,8486 

11-15 tahun -1,3333 2,13164 ,923 -6,9840 4,3174 

Bonferroni 

1-5 tahun 

6-10 tahun -4,9870 2,82251 ,497 -12,7177 2,7437 

11-15 tahun -8,7143
*
 2,87687 ,023 -16,5939 -,8347 

>15 tahun -7,3810
*
 2,45039 ,024 -14,0924 -,6695 

6-10 tahun 

1-5 tahun 4,9870 2,82251 ,497 -2,7437 12,7177 

11-15 tahun -3,7273 2,55069 ,898 -10,7135 3,2589 

>15 tahun -2,3939 2,05769 1,000 -8,0298 3,2419 

11-15 

tahun 

1-5 tahun 8,7143
*
 2,87687 ,023 ,8347 16,5939 

6-10 tahun 3,7273 2,55069 ,898 -3,2589 10,7135 

>15 tahun 1,3333 2,13164 1,000 -4,5051 7,1718 

>15 tahun 

1-5 tahun 7,3810
*
 2,45039 ,024 ,6695 14,0924 

6-10 tahun 2,3939 2,05769 1,000 -3,2419 8,0298 

11-15 tahun -1,3333 2,13164 1,000 -7,1718 4,5051 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 34,079. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

    Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
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 Berdasarkn tabel Multiple Comparisons, hasil turkey HSD menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai 

dengan pengalaman kerja 1-5 tahun dan 6-10 tahun sebesar -4,987. Perbedaan ini 

secara statistik tidak signifikan dengan nilai sinifikansi sebesar 0,300 (>0,05). 

Selanjutnya perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai dengan 

pengalaman kerja 1-5 tahun dan 11-15 tahun sebesar -8,714
 
dan secara statistik 

signifikan dengan nilai sinifikansi sebesar 0,019 (<0,05). Perbedaan pemahaman 

SAP berbasis akrual antara pegawai dengan pengalaman kerja 1-5 tahun dan >15 

tahun sebesar -7,381 dan secara statistik signifikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,020 (<0,05). Perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai 

dengan 6-10 tahun dan 11-15 tahun sebesar -3,727. Perbedaan ini secara statistik 

tidak signifikan dengan nilai sinifikansi sebesar 0,468 (>0,05). Perbedaan 

pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai dengan pengalaman kerja 6-10 

tahun dan >15 tahun sebesar -2,394. Perbedaan ini secara statistik tidak signifikan 

dengan nilai sinifikansi sebesar 0,652 (>0,05). Perbedaan pemahaman SAP 

berbasis akrual antara pegawai dengan pengalaman kerja 11-15 tahun dan >15 

tahun sebesar 1,333. Perbedaan ini secara statistik tidak signifikan dengan nilai 

sinifikansi sebesar 0,923 (>0,05).  

 Hasil analisis tambahan perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual 

berdasarkan pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Hasil Uji Turkey HSD Test Pengalaman kerja 

Pemahaman SAP Akrual 

 Pengalaman Kerja N Subset 

 1 2 

Tukey HSD
a,b,c

 

1-5 tahun 7 45,2857  

6-10 tahun 11 50,2727 50,2727 

>15 tahun 30  52,6667 

11-15 tahun 10  54,0000 

Sig.  ,203 ,450 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 34,079. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,896. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 

used. Type I error levels are not guaranteed. 

c. Alpha = ,05. 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
 

 Berdasarkan hasil uji Turkey test menunjukkan nilai signifikan sebesar 

0,203 (>0,05) menyatakan bahwa rata-rata pemahaman SAP berbasis akrual 

antara pegawai dengan pengalaman kerja 1-5 tahun dan 6-10 tahun (dalam satu 

subset) tidak berbeda secara statistik. Hal yang sama juga terjadi pada pegawai 

yang memiliki pengalaman 6-10 tahun, 11-15 tahun dan >15 tahun, yang memiliki 

perbedaan namun tidak signifikan (0,450>0,05). Sedangkan pemahaman SAP 

pegawai yang memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun berbeda dengan pegawai 

yang memiliki pengalaman kerja 11-15 tahun dan > 15 tahun. 
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4.1.5.2. Uji Independent Sample T-test  

Uji independent sample t-test dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua kelompok sampel yang bebas atau dua 

kelompok tidak berhubungan. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai 

signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima, artinya terdapat perbedaan. Jika nilai 

signifikansi >0,05 maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada perbedaan. 

Hasil pengujian untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara pegawai 

keuangan yang pernah mengikuti pelatihan dan tidak pernah mengikuti pelatihan 

dapat dilihat dalam tabel 4.18. 

1. Pelatihan 

Tabel 4.18 Hasil Uji Group Statistic Berdasarkan Pelatihan 

Group Statistics 

 
Pelatihan N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pemahaman SAP 

Akrual 

ikut pelatihan 25 54,4400 5,42433 1,08487 

tidak pernah ikut 

pelatihan 

33 49,3636 6,01466 1,04702 

     Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa niali rata-rata pegawai 

keuangan yang pernah mengikuti pelatihan terkait SAP berbasis akrual sebesar 

54,440 lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai keuangan yang tidak pernah 

mengikuti pelatihan sebesar 49,367. Secara absolut jelas bahwa rata-rata 

pemahaman SAP berbasis akrual berbeda antara pegawai yang pernah mengikuti 

pelatihan dan pegawai yang tidak pernah mengikuti pelatihan. 

Pengujian Independent Samples Test untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual secara statistik antara 
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pegawai keuangan yang pernah mengikuti pelatihan dan tidak pernah mengikuti 

pelatihan dapat dilihat pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Independent Samples Test Pelatihan 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pemaham

an SAP 

Akrual 

Equal 

variances 

assumed 

1,595 ,212 3,319 56 ,002 5,07636 1,52965 2,01211 8,14062 

Equal 

variances not 

assumed 

  3,367 54,239 ,001 5,07636 1,50771 2,05390 8,09883 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa Levene's Test for Equality of 

Variances untuk F hitung sebesar 1,595 dengan probabilitas sebesar 0,212 lebih 

dari 0,05 artinya variance populasi kedua sample tersebut sama (Equal variances 

assumed). Oleh karena itu, analisis uji beda t-test yang digunakan adalah asumsi 

Equal variances assumed. Output SPSS menunjukkan bawa nilai t pada Equal 

variances assumed adalah 3,319 dengan probabilitas signifikansi 0,002 (two tail) 

<0,05 sehingga H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman 

SAP berbasis akrual berbeda secara signifikan antara pegawai yang pernah 

mengikuti pelatihan dan pegawai yang tidak pernah mengikuti pelatihan. 
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2. Jabatan 

Tabel 4.20 Hasil Uji Group Statistic Jabatan 

Group Statistics 

 
Jabatan N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pemahaman SAP 

Akrual 

Penyusun lap keu 11 55,3636 6,28129 1,89388 

Selain penyusun lap keu 47 50,6596 5,96831 ,87057 

    Sumber: output SPSS 21 yang dioalah, 2015 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa niali rata-rata pegawai yang 

memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan akrual sebesar 55,367 lebih 

tinggi dibandingkan dengan pegawai selain penyusun laporan keuangan keuangan 

sebesar 50,660. Secara absolut jelas bahwa rata-rata pemahaman SAP berbasis 

akrual berbeda antara pegawai yang memiliki jabatan sebagai penyusun laporan 

keuangan dan pegawai selain penyusun laporan keuangan. 

Perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual berdasarkan jabatan adalah 

signifikan. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Independent Samples Test Jabatan 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pemaham

an SAP 

Akrual 

Equal variances 

assumed 

1,685 ,200 2,331 56 ,023 4,70406 2,01815 ,66122 8,74691 

Equal variances 

not assumed 

  2,257 14,531 ,040 4,70406 2,08439 ,24879 9,15933 

Sumber: output SPSS 21 yang diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel 4.21 terlihat bahwa Levene's Test for Equality of 

Variances untuk F hitung sebesar 1,685 dengan probabilitas sebesar 0,200 lebih 

dari 0,05 artinya variance populasi kedua sample tersebut sama (Equal variances 

assumed). Oleh karena itu, analisis uji beda t-test yang digunakan adalah asumsi 

Equal variances assumed. Output SPSS menunjukkan bawa nilai t pada Equal 

variances assumed adalah 2,331 dengan probabilitas signifikansi 0,023 (two tail) 

<0,05 sehingga H4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman 

SAP berbasis akrual berbeda secara signifikan antara pegawai yang memiliki 

jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dan pegawai selain penyusun laporan 

keuangan. 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini merupakan studi yang menganalisis perbedaan pemahaman 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan. Berikut akan dijelaskan 

perbedaan masing-masing variabel terhadap terhadap pemahaman SAP 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan melalui SPSS 21. 

 

4.2.1  Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Hasil pengujian hipotesis mengenai perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual berdasarkan tingkat pendidikan, pada tabel test of between-subject effect 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,045 dimana nilai tersebut <0,05. Hal ini 

menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual dilihat dari 
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tingkat pendidikan. Besarnya nilai adjusted R squared sebesar 0,090 yang 

mempunyai arti bahwa variabilitas pemahaman SAP berbasis akrual dapat 

dijelaskan oleh variabilitas tingkat pendidikan sebesar 9%. 

Berdasarkan pengujian parsial tingkat pendidikan (SLTA, diploma, 

sarjana, dan magister) pada tabel multiple comparisons, hasil turkey hsd dan 

benforeni menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual antara pegawai dengan SLTA dan diploma, SLTA dan magister secara 

statistik tidak signifikan. Sedangkan perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual 

antara pegawai lulusan SLTA dan sarjana signifikan. Perbedaan pemahaman 

antara pegawai lulusan diploma dan sarjana, diploma dan magister serta sarjana 

dan magister secara statistik tidak signifikan. Jadi, hanya antara lulusan SLTA dan 

sarjana saja yang memiliki perbedaan yang signifikan. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai keuangan dapat 

membedakan pemahaman SAP berbasis akrual. Tingkat pendidikan yang 

memadai diperlukan bagi pegawai keuangan dalam memahami SAP berbasis 

akrual untuk memenuhi tuntutan publik atas tranparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori stewardship, dimana 

pemerintah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat. Pelayanan dalam 

pengelolaan keuangan sangat penting dengan didukung tingkat pendidikan 

pegawai keuangan. Sehingga pengelolaan keuangan dapat disajikan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan.  

Penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dapat 

dicapai dengan kinerja pegawai keuangan yang baik. Salah satu faktor demografi 
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dalam kinerja adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai  dapat 

membedakan kinerja dalam memahamai standar akuntansi pemerintahan. Oleh 

karena itu, tingkat pendidikan merupakan hal penting bagi pegawai keuangan 

dalam menjalankan tugasnya. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyadi (2009) yang 

mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

laporan keuangan daerah. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Eriva (2013) yang menyatakan tidak ada pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. 

 

4.2.2  Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual Berdasarkan Pengalaman kerja 

Hasil pengujian hipotesis mengenai perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual berdasarkan tingkat pengalaman kerja, pada tabel test of between-subject 

effect menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,015 dimana nilai tersebut <0,05. 

Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual dilihat 

dari pengalaman kerja. Besarnya nilai adjusted R squared sebesar 0,129 yang 

mempunyai arti bahwa variabilitas pemahaman SAP berbasis akrual dapat 

dijelaskan oleh variabilitas pengalaman kerja sebesar 12,9%. 

 Berdasarkn pengujian parsial pengalaman kerja pada tabel multiple 

comparisons, hasil turkey hsd dan benforeni menunjukkan bahwa perbedaan 

pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai dengan pengalaman kerja 1-5 

tahun dan 6-10 tahun tidak signifikan secara statistik. Pengalaman kerja 1-5 tahun 



76 

 

 

 

dan 11-15 tahun secara statistik signifikan. Pengalaman kerja 1-5 tahun dan >15 

tahun secara statistik signifikan. Sedangkan perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual antara pegawai pengalaman kerja 6-10 tahun dan 11-15 tahun tidak 

signifikan. Pengalaman kerja 6-10 tahun dan >15 tahun secara statistik tidak 

signifikan. Pengalaman kerja 11-15 tahun dan >15 tahun juga tidak signifikan 

secara statistik. 

 Adanya standar yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan 

dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pengambilan 

keputusan yang tepat. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

diyakini dapat memberikan informasi lebih akurat dan reliabel. Laporan keuangan 

yang akurat dan reliabel dapat dicapai jika pegawai keuangan memahami 

pedoman dan standar yang telah ditetapkan. SAP berbasis akrual merupakan 

perbaikan dari SAP berbasis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi di 

sektor publik membutuhkan pemahaman SAP berbasis akrual yang baik dari 

pegawai keuangan. Pegawai keuangan dengan pengalaman kerja lebih lama 

memiliki pemahaman SAP berbasis yang lebih baik dibandingkan dengan 

pegawai keuangan yang bekerja belum terlalu lama dalam pengelolaan keuangan. 

Pengalaman kerja lebih lama memudahkan pegawai keuangan dalam transisi basis 

akuntansi yang digunakan. Implementasi SAP berbasis akrual dapat memenuhi 

tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan 

transparan. Keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual menunjukkan bahwa 

pemerintah telah bertindak sebagai pelayan (steward) yang baik bagi masyarakat. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi (2009) menjelaskan 

bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan 

daerah. Semakin lama masa kerja seseorang dapat mencerminkan pemahaman 

atas tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lelono (2014) yang 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan perbedaan tingkat pemahaman penyusunan 

laporan keuangan berbasis akrual dilihat dari pengalaman kerja. Namun hasil ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Eriva (2013) yang menyatakan 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan 

daerah. 

 

4.2.3  Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual Berdasarkan Pelatihan 

Hasil pengujian hipotesis mengenai perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual berdasarkan pelatihan pada independent sample t-test menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 dimana nilai tersebut <0,05. Hal ini menunjukkan 

terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual yang signifikan antara 

pegawai keuangan yang pernah mengikuti pelatihan dengan pegawai yang tidak 

pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diikuti pegawai keuangan dapat 

meningkatkan pemahaman atas SAP berbasis akrual. 

Pegawai keuangan yang pernah mengikuti pelatihan memiliki pemahaman 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang lebih tinggi 

dibandingkan pegawai yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Artinya, pegawai 
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keuangan yang mengikuti pelatihan lebih paham dan mampu menerapkan SAP 

berbasis akrual dibandingkan dengan pegawai yang tidak pernah mengikuti 

pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan telah berjalan 

sesuai tujuan yang diharapkan. Tujuan adanya pelatihan mengenai SAP berbasis 

akrual agar proses implementasi berjalan dengan baik dan berlangsung cepat. 

Pelatihan yang diberikan merupakan strategi pemerintah dalam 

menyiapkan pegawai keuangan yang memiliki pemahaman SAP yang baik untuk 

implementasi basis akuntansi akrual. Implementasi basis akuntansi akrual wujud 

nyata pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan 

terutama di bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah sebagai pihak yang 

dipercaya untuk mengelola dana publik, sudah seharusnya memberikan kepuasan 

terhadap publik. Publik akan puas terhadap pengelolaan keuangan jika dalam 

bekerja pemerintah  memiliki pegawai yang kompeten dalam bidangnya. Pegawai 

keungan yang memahami SAP berbasis akrual merupakan salah satu bukti 

pemerintah dalam memenuhi tuntutan publik atas pengelolaan keuangan. 

Hasil peneletian ini sesuai dengan tujuan dan manfaat dari diadakannya 

pelatihan. Pelatihan yang dibeikan telah meningkatkan pemhaman SAP berbasis 

akrual. Hasil ini sesuai dengan temuan Cahyadi (2009) dan Eriva (2013) yang 

menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan 

daerah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Lelono (2014) yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman SAP berbasis akrual 

dilihat dari pelatihan yang diikuti. 
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4.2.4  Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual Berdasarkan Jabatan 

Hasil pengujian hipotesis mengenai perbedaan pemahaman SAP berbasis 

akrual berdasarkan jabatan pada independent sample t-test menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,023 dimana nilai tersebut <0,05. Hal ini menunjukkan 

terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai keuangan 

yang memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dan selain penyusun 

laporan keuangan. Perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai 

keuangan yang memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dan selain 

penyusun laporan keuangan secara statistik signifikan. 

Jabatan sangat erat hubungannya dengan tugas dan wewenang yang 

dilakukan. Jabatan sebagai penyusun laporan keuangan memiliki tugas mencatat, 

menggolongkan, dan mengiktisarkan transaksi keuangan hingga menyajikannya 

dalam bentuk laporan keuangan, sehingga jabatan penyusun laporan keuangan 

lebih paham terkait standar akuntansi yang digunakan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa pegawai keuangan dengan jabatan penyusun 

laporan keuangan memiliki pemahaman SAP berbasis akrual lebih tinggi 

dibandingkan dengan pegawai keuangan yang memiliki jabatan selain penyusun 

laporan keuangan. 

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dan berpedoman pada standar 

yang ditetapkan merupakan informasi penting yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kondisi keuangan instansi. Informasi dalam laporan keuangan yang 

sesuai dengan standar dapat dipertanggungjawabakan kebenaran dan 
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ketepatannya. Informasi keuangan yang disajikan sesuai standar merupakan 

tuntutan masyarakat selaku pemilik sumber daya publik terhadap pemerintah 

selaku pihak yang dipercaya untuk mengelolanya. Sehingga jabatan penyusun 

laporan keuangan mutlak memahami SAP berbasis akrual dalam pelaksanaan 

tugasnya sebagai penyaji laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jabatan tertentu dengan tugas dan 

wewenang yang berbeda dapat membedakan kemampuan seseorang yang 

memiliki jabatan lain. Jabatan sebagai penyusun laporan keuangan memiliki 

pemahaman lebih atas SAP berbasis akrual. Hal ini dikarenakan jabatan sebagai 

penyusun laporan keuangan dalam menyusun dan menyajikan keuangan harus 

sesuai dengan SAP yang ditetapkan. 

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyadi (2009) yang 

menyatakan bahwa posisi di pemerintah berpengaruh positif terhadap pemahaman 

atas laporan keuangan daerah. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan Eriva (2013) yang menyatakan bahwa jabatan tidak berpengaruh 

terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalis adanya perbedaan pemahaman 

SAP berbasis akrual dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, 

dan jabatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. Pengujian 

hipotesis yang digunakan adalah anova one way untuk tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja. Sedangakan pengujian pelatihan dan jabatan menggunakan 

indepndent sample t-test. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual berdasarkan tingkat 

pendidikan. 

2. Terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual berdasarkan 

pengalaman kerja. 

3. Terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai yang 

mengikuti pelatihan terkait SAP berbasis akrual dengan pegawai yang tidak 

mengikuti pelatihan. 

4. Terdapat perbedaan pemahaman SAP berbasis akrual antara pegawai yang 

memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan dengan pegawai yang 

memiliki jabatan selain penyusun laporan keuangan. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi pimpinan instansi perlu memberikan motivasi bagi pegawai bagian 

keuangan untuk meningkatkan pendidikan formal yang dimiliki. 

2. Bagi pimpinan instansi memberikan motivasi bagi pegawai yang telah 

bekerja cukup lama untuk tetap bekerja secara maksimal, dan terus belajar 

terkait kebijakan baru yang berhubungan dengan tugasnya.  

3. Bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas pelatihan bagi seluruh pegawai 

keuangan, hal ini dikarenakan pelatihan efektif meningkatkan pemahaman 

SAP berbasis akrual. Selain itu, SAP berbasis akrual seharusnya dipahami 

oleh seluruh pegawai keuangan, tidak hanya bagi penyusun laporan 

keuangan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan 

memperkaya literatur dan referensi yang lebih mendalam guna mendapatkan 

perbaikan dan kesimpulan. 
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Lampiran 1 Kompetensi Pendidikan 

1. Kompetensi Lulusan SLTA Menurut Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap  orang  beriman, berakhlak mulia, 

berilmu, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan   Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab serta dampak fenomena dan 

kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak 

yang efektif dan kreatif dalam ranah 

abstrak dan konkret sebagai 

pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara 

mandiri. 
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2. Ketrampilan Umum Lulusan Program Diploma Menurut Permendikbud 

Nomor 49 Tahun 2014 

 

DIPLOMA SATU DIPLOMA DUA DIPLOMA TIGA 

Lulusan Program 

Diploma Satu wajib  

memiliki keterampilan-

umum sebagai 

berikut: 

Lulusan Program 

Diploma Dua wajib 

memiliki keterampilan-

umum sebagai 

berikut: 

Lulusan Program 

Diploma Tiga wajib 

memiliki keterampilan-

umum sebagai 

berikut: 

a. Mampu 

melaksanakan 

serangkaian tugas 

spesifik dengan 

menggunakan alat, 

informasi, dan pilihan 

prosedur kerja yang 

tepat dari beberapa 

pilihan yang baku; 

a. Mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

tugas yang 

berlingkup luas 

dalam bidang yang 

spesifik, 

menganalisis 

informasi secara 

terbatas, dan 

memilih metode 

yang sesuai dari 

beberapa pilihan 

yang baku; 

a. Mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan berlingkup 

luas dan 

menganalisis data 

dengan beragam 

metode yang sesuai, 

baik yang belum 

maupun yang sudah 

baku; 

b. Mampu menunjukkan 

kinerja bermutu dan 

terukur dari hasil 

kerja yang sebagian 

merupakan hasil kerja 

sendiri melalui 

pengawasan tidak 

langsung; 

b. Mampu 

menunjukkan 

kinerja bermutu dan 

terukur dari hasil 

kerja yang 

seluruhnya 

merupakan hasil 

kerja sendiri, tanpa 

pengawasan; 

b. Mampu 

menunjukkan kinerja 

bermutu dan terukur;   

c. Mampu memecahkan 

masalah pekerjaan 

dengan sifat dan 

konteks yang lazim, 

serta dilaksanakan 

melalui bimbingan; 

c. Mampu 

memecahkan 

masalah pekerjaan 

dengan sifat dan 

konteks yang lazim, 

serta dilaksanakan 

dan bertanggung 

jawab secara 

mandiri atas 

hasilnya; 

c. Mampu memecahkan 

masalah pekerjaan 

dengan sifat dan 

konteks yang sesuai 

dengan bidang 

keahlian terapannya 

didasarkan pada 

pemikiran logis, 

inovatif, dan 

bertanggung jawab 

atas hasilnya secara 

mandiri; 
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d. Mampu bekerja sama 

dan berkomunikasi 

dengan cara dan 

bahasa yang sesuai 

dengan etika dalam 

lingkungan kerjanya; 

d. Mampu menyusun 

laporan tertulis  

dalam lingkup 

terbatas  

d. Mampu menyusun 

laporan hasil dan 

proses kerja secara 

akurat dan sahih serta 

mengomunikasikann

ya secara efektif 

kepada pihak lain 

yang membutuhkan; 

e. Mampu 

bertanggungjawab 

pada pekerjaan sendiri 

dan dapat diberi 

tanggung jawab atas 

mutu dan kuantitas 

hasil kerja orang lain 

yang setara; 

e. Mampu bekerja 

sama, 

berkomunikasi, 

mengambil inisiatif 

yang diperlukan 

dalam konteks 

pelaksanaan 

pekerjaanya;   

e. Mampu bekerja 

sama, 

berkomunikasi, dan 

berinovatif dalam 

pekerjaannya; 

f. Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali 

data untuk menjamin 

kesahihan; 

f. Mampu 

bertanggungjawab 

pada pekerjaan 

sendiri dan dapat 

diberi tanggung 

jawab atas mutu dan 

kuantitas hasil kerja 

orang lain; 

f. Mampu 

bertanggungjawab 

atas pencapaian hasil 

kerja kelompok dan 

melakukan supervisi 

dan evaluasi terhadap 

penyelesaian 

pekerjaan yang 

ditugaskan kepada 

pekerja yang berada 

di bawah 

tanggungjawabnya; 

  g. Mampu melakukan 

proses evaluasi diri 

terhadap kelompok 

kerja yang berada 

dibawah tanggung 

jawabnya, dan 

mengelola 

pengembangan 

kompetensi kerja 

secara mandiri; 

  h. Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali 

data untuk menjamin 

kesahihan dan 

mencegah plagiasi; 
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3. Ketrampilan Umum Lulusan Program Diploma Empat Dan Sarjana Menurut 

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 

 

DIPLOMA EMPAT/SARJANA 

TERAPAN 

SARJANA 

Lulusan  Program Diploma Empat/ 

Sarjana Terapan wajib memiliki 

keterampilan umum sebagai berikut: 

Lulusan Program Sarjana wajib 

memiliki keterampilan 

umum sebagai berikut: 

a. Mampu menerapkan pemikian 

logis, kritis, inovatif, bermutu, 

dan terukur dalam melakukan 

pekerjaan yang spesifik di bidang 

keahliannya serta sesuai dengan 

standar kompetensi kerja bidang 

yang bersangkutan; 

a. Mampu menerapkan pemikiran  

logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang  memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu dan terukur; 

b. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur; 

c. Mampu mengkaji kasus 

penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan bidang keahliannya 

dalam rangka menghasilkan 

prototype, prosedur baku, desain 

atau karya seni, menyusun hasil 

kajiannya dalam bentuk kertas 

kerja, spesifikasi desain, atau esai 

seni, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 

c. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni, 

menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajiannya dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

d. Mampu menyusun hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk 

kertas kerja, spesifikasi desain, 

atau esai seni, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

e. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain, 

persyaratan keselamatan dan 

keamanan kerja dalam melakukan 

supervisi dan evaluasi pada 

pekerjaannya; 

e. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data;   
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f. Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

sama dan hasil kerja sama 

didalam maupun di luar 

lembaganya; 

f. Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di 

luar lembaganya; 

g. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya; 

g. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

h. Mampu melakukan proses 

evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada dibawah 

tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara 

mandiri; 

h. Mampu melakukan proses evaluasi 

diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; 

i. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi; 

i. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

 

 

 

4. Ketrampilan Umum Program Magister Dan Magister Terapan Menurut 

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 

 

MAGISTER MAGISTER TERAPAN 

Lulusan Program Magister wajib 

memiliki keterampilan-umum 

sebagai berikut: 

Lulusan Program Magister Terapan 

wajib memiliki 

keterampilan-umum sebagai berikut: 

a. Mampu mengembangkan 

pemikiran  logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah, penciptaan 

desain atau karya seni dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan bidang 

keahliannya, menyusun konsepsi 

ilmiah dan hasil kajiannya 

a. Mampu mengembangkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

dalam penerapan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai bidang 

keahliannya dalam rangka 

menghasilkan prototipe, karya 

desain, produk seni, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah,  

menyusun konsepsi ilmiah karyanya 

berdasarkan kaidah, tata cara, dan 
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berdasarkan kaidah, tata cara, dan 

etika ilmiah dalam bentuk tesis, 

dan memublikasikan tulisan 

dalam jurnal ilmiah terakreditasi 

tingkat nasional dan mendapatkan 

pengakuan internasional 

berbentuk presentasi ilmiah atau 

yang setara; 

etika ilmiah dalam bentuk tesis,  dan 

memublikasikan tulisan dalam 

jurnal keilmuan terakreditasi tingkat 

nasional dan mendapatkan 

pengakuan internasional berbentuk 

pameran atau yang setara; 

b. Mampu melakukan validasi 

akademik atau kajian sesuai 

bidang keahliannya dalam 

menyelesaikan masalah di 

masyarakat atau industri yang 

relevan melalui pengembangan 

pengetahuan dan keahliannya; 

b. Mampu melakukan validasi 

akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan 

masalah di masyarakat atau industri 

yang relevan melalui pengembangan 

pengetahuan dan keahliannya; 

c. Mampu menyusun ide, hasil 

pemikiran, dan argumen saintifik 

secara bertanggung jawab dan 

berdasarkan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui 

media kepada masyarakat 

akademik dan masyarakat luas; 

c. Mampu menyusun ide, pemikiran, 

dan argumen teknis secara 

bertanggung jawab dan berdasarkan 

etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui 

media kepada masyarakat akademik 

dan masyarakat luas; 

d. Mampu mengidentifikasi bidang 

keilmuan yang menjadi obyek  

penelitiannya dan memposisikan 

ke dalam suatu peta penelitian 

yang dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin; 

d. Mampu mengidentifikasi bidang 

keilmuan yang menjadi obyek 

penelitiannya dan memosisikan ke 

dalam suatu skema penyelesaian 

masalah yang lebih menyeluruh dan 

bersifat interdisiplin atau multi 

disiplin; 

e. Mampu mengambil keputusan 

dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora berdasarkan 

kajian analisis atau eksperimental 

terhadap informasi dan data; 

e. Mampu mengambil keputusan 

dalam konteks menyelesaikan 

masalah penerapaan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora berdasarkan kajian 

ekperimental terhadap informasi dan 

data; 

f. Mampu mengelola, 

mengembangkan dan memelihara 

jaringan kerja dengan kolega, 

sejawat di dalam lembaga dan 

komunitas penelitian yang lebih 

luas; 

f. Mampu mengelola, 

mengembangkan dan meningkatkan 

mutu kerja sama baik di lembaganya 

maupun lembaga lain,  dengan 

mengutamakan kualitas hasil dan 

ketepatan waktu menyelesaikan 

pekerjaan; 

g. Mampu meningkatkan kapasitas 

pembelajaran secara mandiri; 

g. Mampu meningkatkan kapasitas 

pembelajaran secara mandiri; 
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h. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil 

penelitian dalam rangka 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi; 

h. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data prototype, 

karya desain atau produk seni dalam 

rangka menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi; 

 

 

 

Lampiran 2 Angket Penelitian 

 

 

Hal : Permohonan pengisian kuesioner penelitian 

Kepada Yth. Bapak/Ibu 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian mengenai 

“Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan dan Jabatan”. 

sesuai PP NO. 71 TAHUN 2010, dengan ini saya mengajukan beberapa kuesioner 

penelitian. 

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan sedikit waktu untuk mengisi 

kuesioner tersebut sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu selama ini. 

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam 

membantu kelancaran penelitian ini, saya sampaikan terima kasih. 

 

 

 

Hormat Saya 

Penyusun, 

 

Pristiani 
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5. Pernyataan terkait objek penelitian 

Berilah tanda √ pada jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara 

 

Nama Satuan Kerja   : 

Nama / Inisial Responden  : 

Jenis Kelamin    : 

Umur     : 

Lulusan terakhir    : □ SLTA □ S1 

        □ D3  □ S2/S3 

 

Pendidikan    : □ Akuntansi      □ Selain akuntansi 

Pengalaman kerja   : ......... tahun 

Pelatihan akuntansi akrual  : □ Tidak Pernah □ 3x 

        □ 1x     □ 4x 

        □ 2x   □ >4x 

 

Jabatan      : □ Kasubbag Keuangan 

        □ Bendahara Umum 

        □ Bendahara Pengeluaran 

        □ Bendahara Penerimaan 

        □ Pembuat Dokumen 

        □ Verifikator Dokumen 

        □ Penyusun Laporan Keuangan 

        □ Lainnya  ................................ 
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Berikan tanda ceklis ( √ ) pada salah satu kolom yang paling sesuai 

menurut bapak/ibu. (Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju) 

   2. Pemahaman umum SAP 

No Pernyataan STS TS S SS 

1. Saya memiliki pengetahuan memadai 

tentang tujuan SAP 2010. 

    

2. Saya memiliki analisa yang baik atas 

laporan operasional, neraca, LRA, 

laporan perubahan SAL, laporan arus 

kas, laporan perubahan ekuitas, dan 

CALK. 

    

3. Saya paham sepenuhnya konsekuensi 

tidak tersusunnya laporan keuangan 

instansi sesuai SAP 2010. 

    

  

  3. Pemahaman struktur SAP 

No Pernyataan STS TS S SS 

1. Saya paham SAP 2010 berbasis akrual 

untuk mengakui pendapatan, beban, 

aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan 

finansial.  

    

2. Saya paham dan bisa menyediakan 

informasi mengenai posisi dan 

perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas instansi. 

    

3. Saya paham dan bisa menyediakan 

informasi mengenai informasi mengenai 

sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

    

4. Saya paham dan bisa menyediakan 

informasi mengenai ketaatan realisasi 

terhadap anggarannya. 

    

5. Saya paham dan bisa menyediakan 

informasi mengenai cara entitas 

pelaporan mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya. 

    

6. Saya paham dan bisa menyediakan 

informasi mengenai potensi instansi 

untuk membiayai penyelenggaraan 

kegiatan instansi. 
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7. Saya paham aset, kewajiban, dan 

ekuitas diakui dan dicatat pada saat 

terjadinya transaksi, atau pada saat 

kejadian atau kondisi lingkungan 

berpengaruh pada keuangan instansi, 

tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar, dan 

akun-akun yang dimaksud telah dicatat 

sesuai ketentuan SAP 2010. 

    

8. Saya paham bahwa pendapatan diakui 

pada saat hak untuk memperoleh 

pendapatan telah terpenuhi walapun kas 

belum diterima di rekening kas umum 

negara/daerah atau oleh entitas 

pelaporan, dan pendapatan yang 

dimaksud telah diakui sesuai ketentuan 

dalam SAP 2010. 

    

9. Saya paham bahwa beban diakui pada 

saat kewajiban yang menyebabkan 

penurunan nilai kekayaan bersih telah 

terpenuhi walapun kas belum 

dikeluarkan dari rekening kas umum 

negara/daerah atau entitas pelaporan, 

dan beban yang dimaksud telah diakui 

sesuai ketentuan dalam SAP 2010. 

    

10. Saya paham laporan operasional 

menyajikan informasi beban akrual 

yang dapat digunakan untuk 

menghitung biaya per program/kegiatan 

pelayanan, dan juga memprediksi 

pendapatan sehingga bisa mengevaluasi 

kinerja instansi. 

    

   

  Pelaksanaan SAP 

No Pernyataan STS TS S SS 

1. Menurut saya, instansi telah mampu 

menyusun laporan keuangan berdasar 

SAP tanpa bantuan pihak luar. 

    

2. Menurut saya, instansi telah secara rutin 

mampu menyajikan laporan keuangan 

daerah secara tepat waktu. 
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3. Menurut saya, SAP 2010 memerlukan 

kerumitan teknis penyusunan. 

    

4. Menurut saya, perlu adanya teguran atas 

keterlambatan laporan keuangan. 
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Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas 

1. Hasil Normal Probability Plot 

 

 

2. Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 58 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 5,12190010 

Most Extreme Differences 

Absolute ,099 

Positive ,061 

Negative -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,756 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,616 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 4 Uji Homogenitas 

1. Hasil Scatterplot 

 

 

2. Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,006 1,369  4,387 ,000 

Tingkat_Pendidikan -,749 ,436 -,237 -1,718 ,092 

Pengalaman_Kerja -,327 ,392 -,112 -,835 ,408 

Pelatihan ,589 ,897 ,092 ,657 ,514 

Jabatan 1,622 1,142 ,201 1,420 ,162 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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Lampiran 5 Hasil Uji Levene’s Test 

1. Tingkat Pendidikan 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

F df1 df2 Sig. 

,116 3 54 ,951 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Tingkat_Pendidikan 

 

2. Pengalaman Kerja 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

F df1 df2 Sig. 

,078 3 54 ,972 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Pengalaman_Kerja 

 

Lampiran 6 Hasil Uji Tests of Between-Subjects Effects 

1. Tingkat Pendidikan 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 306,803
a
 3 102,268 2,871 ,045 

Intercept 79000,940 1 79000,940 2217,810 ,000 

Tingkat_Pendidikan 306,803 3 102,268 2,871 ,045 

Error 1923,542 54 35,621   

Total 156370,000 58    

Corrected Total 2230,345 57    

a. R Squared = ,138 (Adjusted R Squared = ,090) 
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2. Pengalaman Kerja 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 390,068
a
 3 130,023 3,815 ,015 

Intercept 111400,280 1 111400,280 3268,864 ,000 

Pengalaman_Kerja 390,068 3 130,023 3,815 ,015 

Error 1840,277 54 34,079   

Total 156370,000 58    

Corrected Total 2230,345 57    

a. R Squared = ,175 (Adjusted R Squared = ,129) 
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Lampiran 7 Hasil Uji Multiple Comparisons 

1. Tingkat Pendidikan 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

 (I) Tingkat 

Pendidikan 

(J) Tingkat 

Pendidikan 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

SLTA 

Diploma -1,8750 2,44977 ,870 -8,3690 4,6190 

Sarjana -5,0000
*
 1,74154 ,029 -9,6166 -,3834 

Magister -4,3333 3,66367 ,640 -14,0453 5,3786 

Diploma 

SLTA 1,8750 2,44977 ,870 -4,6190 8,3690 

Sarjana -3,1250 2,43657 ,578 -9,5840 3,3340 

Magister -2,4583 4,04059 ,929 -13,1694 8,2528 

Sarjana 

SLTA 5,0000
*
 1,74154 ,029 ,3834 9,6166 

Diploma 3,1250 2,43657 ,578 -3,3340 9,5840 

Magister ,6667 3,65485 ,998 -9,0219 10,3552 

Magister 

SLTA 4,3333 3,66367 ,640 -5,3786 14,0453 

Diploma 2,4583 4,04059 ,929 -8,2528 13,1694 

Sarjana -,6667 3,65485 ,998 -10,3552 9,0219 

Bonferroni 

SLTA 

Diploma -1,8750 2,44977 1,000 -8,5848 4,8348 

Sarjana -5,0000
*
 1,74154 ,035 -9,7700 -,2300 

Magister -4,3333 3,66367 1,000 -14,3679 5,7012 

Diploma 

SLTA 1,8750 2,44977 1,000 -4,8348 8,5848 

Sarjana -3,1250 2,43657 1,000 -9,7986 3,5486 

Magister -2,4583 4,04059 1,000 -13,5253 8,6086 

Sarjana 

SLTA 5,0000
*
 1,74154 ,035 ,2300 9,7700 

Diploma 3,1250 2,43657 1,000 -3,5486 9,7986 

Magister ,6667 3,65485 1,000 -9,3437 10,6771 

Magister 

SLTA 4,3333 3,66367 1,000 -5,7012 14,3679 

Diploma 2,4583 4,04059 1,000 -8,6086 13,5253 

Sarjana -,6667 3,65485 1,000 -10,6771 9,3437 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 35,621. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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2. Pengalaman Kerja 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Pemahaman SAP Akrual   

 
(I) 

Pengalam

an Kerja 

(J) 

Pengalama

n Kerja 

Mean 

Differen

ce (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

1-5 tahun 

6-10 tahun -4,9870 2,82251 ,300 -12,4691 2,4951 

11-15 tahun -8,7143
*
 2,87687 ,019 -16,3405 -1,0881 

>15 tahun -7,3810
*
 2,45039 ,020 -13,8766 -,8853 

6-10 tahun 

1-5 tahun 4,9870 2,82251 ,300 -2,4951 12,4691 

11-15 tahun -3,7273 2,55069 ,468 -10,4888 3,0343 

>15 tahun -2,3939 2,05769 ,652 -7,8486 3,0607 

11-15 

tahun 

1-5 tahun 8,7143
*
 2,87687 ,019 1,0881 16,3405 

6-10 tahun 3,7273 2,55069 ,468 -3,0343 10,4888 

>15 tahun 1,3333 2,13164 ,923 -4,3174 6,9840 

>15 tahun 

1-5 tahun 7,3810
*
 2,45039 ,020 ,8853 13,8766 

6-10 tahun 2,3939 2,05769 ,652 -3,0607 7,8486 

11-15 tahun -1,3333 2,13164 ,923 -6,9840 4,3174 

Bonferroni 

1-5 tahun 

6-10 tahun -4,9870 2,82251 ,497 -12,7177 2,7437 

11-15 tahun -8,7143
*
 2,87687 ,023 -16,5939 -,8347 

>15 tahun -7,3810
*
 2,45039 ,024 -14,0924 -,6695 

6-10 tahun 

1-5 tahun 4,9870 2,82251 ,497 -2,7437 12,7177 

11-15 tahun -3,7273 2,55069 ,898 -10,7135 3,2589 

>15 tahun -2,3939 2,05769 1,000 -8,0298 3,2419 

11-15 

tahun 

1-5 tahun 8,7143
*
 2,87687 ,023 ,8347 16,5939 

6-10 tahun 3,7273 2,55069 ,898 -3,2589 10,7135 

>15 tahun 1,3333 2,13164 1,000 -4,5051 7,1718 

>15 tahun 

1-5 tahun 7,3810
*
 2,45039 ,024 ,6695 14,0924 

6-10 tahun 2,3939 2,05769 1,000 -3,2419 8,0298 

11-15 tahun -1,3333 2,13164 1,000 -7,1718 4,5051 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 34,079. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Lampiran 8 Hasil Uji Turkey HSD Test 

1. Tingkat Pendidikan 

Pemahaman SAP Akrual 

 Tingkat Pendidikan N Subset 

 1 

Tukey HSD
a,b,c

 

SLTA 23 49,0000 

Diploma 8 50,8750 

Magister 3 53,3333 

Sarjana 24 54,0000 

Sig.  ,383 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 35,621. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,360. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 

sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

c. Alpha = ,05. 

 

2. Pengalaman Kerja 

Pemahaman SAP Akrual 

 Pengalaman Kerja N Subset 

 1 2 

Tukey HSD
a,b,c

 

1-5 tahun 7 45,2857  

6-10 tahun 11 50,2727 50,2727 

>15 tahun 30  52,6667 

11-15 tahun 10  54,0000 

Sig.  ,203 ,450 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 34,079. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,896. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 

used. Type I error levels are not guaranteed. 

c. Alpha = ,05. 
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Lampiran 9 Hasil Uji Group Statistic 

1. Pelatihan 

Group Statistics 

 
Pelatihan N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pemahaman SAP 

Akrual 

ikut pelatihan 25 54,4400 5,42433 1,08487 

tidak pernah ikut 

pelatihan 

33 49,3636 6,01466 1,04702 

 

2. Jabatan 

Group Statistics 

 
Jabatan N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pemahaman SAP 

Akrual 

Penyusun lap keu 11 55,3636 6,28129 1,89388 

Selain penyusun lap keu 47 50,6596 5,96831 ,87057 

 

Lampiran 10 Hasil Uji Independent Samples Test 

1. Pelatihan 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pemaham

an SAP 

Akrual 

Equal 

variances 

assumed 

1,595 ,212 3,319 56 ,002 5,07636 1,52965 2,01211 8,14062 

Equal 

variances not 

assumed 

  3,367 54,239 ,001 5,07636 1,50771 2,05390 8,09883 
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2. Jabatan  

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pemaham

an SAP 

Akrual 

Equal variances 

assumed 

1,685 ,200 2,331 56 ,023 4,70406 2,01815 ,66122 8,74691 

Equal variances 

not assumed 

  2,257 14,531 ,040 4,70406 2,08439 ,24879 9,15933 
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Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 12 Surat Telah Melakukan Penelitian 
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