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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan 

entitas bisnis akan informasi mengakibatkan informasi juga mengalami perubahan 

yang sangat cepat. Akuntansi manajemen merupakan salah satu jenis informasi 

yang dibutuhkan oleh manajemen dalam memprediksi konsekuensi yang mungkin 

terjadi atas berbagai alternatife tindakan yang dapat dilakukan dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengawasan dan 

pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, suatu organisasi tidak akan berjalan 

mulus tanpa adanya manajemen yang merupakan satu kelompok utuh dari 

organisasi yang terdiri dari manajer, direktur, dewan direksi dan sebagainya. 

Akuntansi dapat dipandang dari dua sudut sisi, yaitu akuntansi manajemen 

sebagai tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai tipe informasi. 

Pemahaman yang baik mengenai karakteristik akuntansi manajemen sebagai salah 

satu tipe akuntansi akan membantu pemahaman karakteristik dan perekayasaan 

informasi akuntansi manajemen. Sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi 

merupakan sistem yang mengelola masukkan yang berupa data informasi atau 

data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang 

dibutuhkan oleh pemakai, dimana fungsi utama akuntansi adalah menyediakan 

informasi untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna informasi (Rini, 

2007). Salah satu pihak yang menggunakan informasi akuntansi adalah manajer. 
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Manajer menggunakan informasi akuntansi untuk tujuan pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi 

akuntansi merupakan sumber informasi penting yang membantu manajemen 

mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi masalah ketidakpastian lingkungan 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ketika unsur dalam suatu organisasi 

menjadi semakin kompleks, pihak manajemen membutuhkan informasi yang 

dapat mendukung dalam membuat keputusan manajerial. 

Menurut Chenhall dalam Rizna (2009) Informasi Sistem Akuntansi 

Manajemen didefinisikan sebagai suatu informasi formal yang telah didesain 

untuk mempermudah pengambilan keputusan dan mengevaluasi aktivitas 

manajerial dan memenuhi karakteristik informasi Sistem Informasi Manajemen 

(SAM) yaitu broad scope, timeliness, aggregation dan integration. Salah satu 

fungsi sistem akuntansi manajemen (SAM) adalah suatu mekanisme kontrol 

organisasi, serta merupakan alat yang cukup efektif didalam menyediakan 

informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi 

dari aktifitas yang bisa dilakukan. 

Perubahan lingkungan juga memegang peranan yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup suatu organisasi. Lingkungan organisasi telah berubah seiring 

perubahan zaman, dengan tingkat ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi. 

Ketidakpastian lingkungan yang saat ini melanda berbagai aspek kehidupan mulai 

dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya menuntut manajer untuk 

menyiapkan diri dan perusahaan dalam menghadapi perubahan yang cepat.  
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Informasi dalam sistem desentralisasi lebih banyak dibutuhkan dibandingkan 

dalam organisasi yang tersentralisasi. Hal ini dikarenakan sistem sentralisasi 

manajer hanya menjalankan perintah atasannya saja. Sebaliknya dalam 

desentralisasi manajer memerlukan informasi lebih banyak untuk membuat dan 

mengambil sebuah keputusan. 

Dalam yang kondisi ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi, bentuk 

struktur yang sesuai adalah desentralisasi. Hal ini disebabkan karena kondisi 

ketidakpastian lingkungan tinggi diperlukan suatu pengambilan keputusan yang 

cepat dan segera. Desentralisasi merupakan penyerahan pelimpahan wewenang 

dan tanggung jawab, dimana manajer line terdepan yang berhubungan langsung 

dengan pusat permasalahan akan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, 

sehingga keputusan dapat diambil cepat. 

Penyelenggaraan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab manajer secara proporsional yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Persoalan lainnya yang 

muncul dengan desentralisasi adalah respon dan beban tugas setiap bagian unit 

kerja untuk melaksanakannya sangat berbeda antara masing-masing. 

Selain itu pula, pembebanan tugas yang dalam hal ini dititik beratkan pada 

job descreption, dapat menjadi salah satu faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi kinerja manajer. Sifat-sifat pembedaan tugas dalam research & 

development secara pontensial dapat mempengaruhi keefektifan bentuk 

pengendalian akuntansi karena sifatnya yang tidak rutin. Rutinitas didefinisikan 
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sebagai suatu teknologi dalam melakukan tugas-tugas yang berulang-ulang dan 

yang dapat diprediksi.  

Informasi akuntansi manajemen juga diperlukan dalam perwujudan good 

coorporate governance, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Tuntutan 

masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan dengan transparan dan akuntabel 

sejalan dengan keinginan masyarakat Indonesia, untuk mengganti sistem 

akuntansi tradisional dan akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis 

akrual. 

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini 

adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menerbitkan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan PP 

Nomor 24 tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward 

accrual). Tahun 2015 menjadi tahun terakhir dari batas waktu yang diberikan oleh 

pemerintah untuk sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 menerapkan Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA).  

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi 

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan 

keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas 

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu 

pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga 

dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus 

sumber daya dicatat. 
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Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh 

organisasi sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya 

pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik 

satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal 

ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai Berikut : “Ketentuan 

mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12, 14, 15, dan 16 undang-undang 

dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan 

pengukuran pendapatan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan 

pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Masing-masing satuan kerja 

memperoleh dana dari pemerintahan pusat melalui Kementrian Keuangan. 

Selanjutnya satuan kerja mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi 

bersama-sama dengan unit-unit kerja (subsatker) dibawahnya. Karena dana yang 

diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari pemerintah maka setiap satker 

harus menggunakan dan mempertanggung jawabkannya secara akuntabel, 

transparan, efektif dan efisien. 

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan 

bahwa:  “Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi 

pemerintahan 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”. Pada Standar Akuntansi Pemerintah berbasis 
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akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah laporan 

keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP 

No. 24 tahun 2005) terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) 

Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Sedangkan pada SAP baru (PP No. 71 tahun 2010) komponen laporan keuangan 

terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional 

(LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (7) 

Catatan atas Laporan Keuangan.  

Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk 

organisasi sektor publik. Para pendukung penerapan basis akrual dalam organisasi 

sektor publik, menyakini bahwa akuntansi akrual mengakui beban ketika transaksi 

terjadi, dianggap menyediahkan gambaran operasional pemerintah secara lebih 

transparan. Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam 

Widjajarso (2008), mencakup hal-hal seperti: (1) Menyediakan gambaran yang 

utuh atas posisi keuangan pemerintah; (2) Menunjukan bagaimana katifitas 

pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memnuhi kebutuhan 

kasnya; (3) Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya 

kewajiban pemerintah; (4) Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban 

pemerintah; dan (5) Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan 

lebih komprehensif dalam penyajian. Namun dalam penerapannya memiliki 

banyak kendala dan memerlukan dana yang besar serta waktu yang sangat 

panjang. Kendala utama terjadi karena kurangnya tenaga akuntansi atau SDM 
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sudah terbiasa menggunakan sistem pencatatan single entry, sehingga untuk 

mengubah menjadi double entry menjadi sangat sulit.  

Didefinisikan secara terpisah yang dikemukakan oleh Kusrini dan Kinoyo 

(2007) pendekatan yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

komponennya sistem sebagai “sekumpulan elemen yang saling terkait atau 

terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”. Informasi adalah data 

yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan atau mendukung sumber informasi. Sumber informasi dapat diartikan 

sebagai sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap 

pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan 

keputusan. Hasil dari penelitian sebelumnya dari Kristiawati (2015) dan 

Wiryaningsih et al., (2017), menyatakan bahwa masih belum optimalnya 

penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini dilakukan 

pada OPD Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, alasan pada 

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo karena laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan 

Pemeriksa Keuangan pada tahun 2014 dan tahun 2015 serta untuk 

mempertahankan opini yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

untuk tahun-tahun berikutnya, selain itu untuk mengetahui seberapa efektif 

penerapan akuntansi berbasis akrual dimana dalam penelitian ini mengaplikasikan 

PP Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Novian Herodwijayanto menjelaskan  bahwa 
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tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan pertama dengan menggunakan basis 

akrual. “Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimana seluruh pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajbkan untuk menerapkan 

akuntansi berbasis akrual, tentu saja proses migrasi ini merupakan tantangan yang 

tidak kecil, tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah tetapi juga para 

pemeriksa itu sendiri”. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan dari penjelasan penelitian diatas serta 

opini publik, maka peneliti tertarik untuk mengetahui ketidakpastian lingkungan, 

desentralisasi dan pembebanan tugas terhadap pemahaman pengetahuan aparatur 

pemerintah dan hambatan yang dihadapai OPD dalam menerapan laporan 

keuangan berbasis akrual.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap laporan keuangan 

berbasis akrual? 

2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap laporan keuangan berbasis akrual? 

3. Apakah pembebanan tugas berpengaruh terhadap laporan keuangan berbasis 

akrual? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap 

laporan keuangan berbasis akrual. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh desentralisasi terhadap laporan 

keuangan berbasis akrual. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pembebanan tugas terhadap laporan 

keuangan berbasis akrual. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan memberikan 

kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian mengenai 

adanya hubungan ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan pembebanan 

tugas terhadap laporan keuangan berbasis akrual serta dapat diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk menjadi perbandingan dengan penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis sebagai referensi atau 

bahan masukan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam laporan 

keuangan berbasis akrual. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan atas suatu pembahasan. 

Untuk mempermudah penulisan ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, 

maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah agar terhindar dari pembahasan 
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yang terlalu luas dan mengarah sesuai pada tujuan semula. Agar penulisan dapat 

mudah dipahami oleh pembaca, penulis hanya hanya meneliti tentang pengaruh 

ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan pembebanan tugas yang 

mempengaruhi laporan keuangan berbasis akrual. Maka ruang lingkup penelitian 

ini dibatasi pada aspek pemahaman dan perilaku dari Pejabat di OPD Kabupaten 

Sidoarjo 


