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INTISARI 

 

Sistem pengelolaan keuangan dari sektor pemerintahan selalu mengalami 

perkembangan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Baik dari sektor pemerintahan, 

maupun swasta tidak dapat terpaku pada suatu sistem konsep pengelolaan keuangan 

tetapi semuanya selalu melakukan pengembangan untuk tercapainya pengelolaan 

keuangan yang lebih efisien. Sistem akuntansi berbasis kas mempunyai banyak 

kekurangan seperti tidak mampu menyajikan penggambaran keuangan manajemen 

secara akurat untuk pengambilan keputusan manajerial, tidak mampu menyajikan 

jumlah sumber daya yang telah digunakan   mempertimbangkan kewajiban, pinjaman 

pemerintah, asset dan hanya terfokus pembayaran kas sehingga memberikan kesan 

tidak optimal untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan pada kedua sektor 

tersebut. Maka dari itu sistem ini kemudian digantikan dengan sistem akuntansi 

berbasis akrual yang dianggap jauh lebih baik. Perubahan sistem ini dikenal dengan 

nama New Publik Management (NPM) (Bruno dan Lapsley, 2018). Dalam 

pengimplementasian NPM ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikaji di dalam 

penelitian antara lain : sumber daya manusia, komunikasi, gaya kepemimpinan, sistem 

pengendalian internal serta tingkat pemahaman akuntansi. 

Studi sebelumnnya yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015); Arih, Rahayu 

dan Nurbaiti (2017); Dewi, Purnamawati dan Herawati (2017); Sari (2017) Sylvia et al 

(2018); Nasution, Erlina ad Sari (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. 
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Sementara studi lainnya yang dilakukan oleh Ajhar, Akram dan Pituringsih (2015) ; 

Marsdenia dan Arthaingan (2016); Purwaningrum (2019) justru menyimpulkan bahwa 

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi 

berbasis akrual. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015); 

Marsdenia dan Arthaingan (2016); Sari (2017); Gigli dan Mariani (2018); Safitri 

(2019) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap implementasi 

sistem akuntansi berbasis akrual. Sementara studi lainya oleh Iznillah (2015); (Susanti 

dan Agusti (2015); Ismet (2018) menyatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh 

terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015); Sari, 

(2017); Arif (2018) menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Sementara penelitian lain 

yang dilakukan oleh Arih, Rahayu dan Nurbaiti (2017) menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis 

akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014); Dewi, Purnamawati dan 

Herawati (2017); Mardiana dan Fahlevi (2017); Bruno dan Lapsley (2018); Prastiwi 

dan Mimba (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 

positif terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Sementara penelitian 

lain yang dilakukan oleh Ajhar, Akram dan Pituringsih (2015); Asysyihatul Latifah, 

(2015) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem 

akuntansi berbasis akrual. 
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 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diani (2014); Parandana (2016); 

Purwanti dan Wasman (2016); Yenni (2017) menyatakan bahwa tingkat pemahaman 

akuntansi karyawan berpengaruh positif terhadap implementasi sistem akuntansi 

berbasis akrual. Sementara penelitian lan yang dilakukan oleh (Nova, 2015) 

mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. 

Mengacu pada latar belakang serta perbedaan hasil pada penelitian-penelitian 

sebelumnya maka peneliti merumuskan 5 hipotesis antara lain sumber daya manusia 

berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, 

komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi 

berbasis akrual, gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap 

implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual 

dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap 

implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil analisis penelitian membuktikan 

bahwa sumber daya manusia, faktor komunikasi, gaya kepemimpinan, sistem 

pengendalian internal serta tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di dalam pelaporan 

keuangan pemerintahan sehingga keseluruhan hipotesis diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pengimplementasian SAB berbasis akrual di 

dalam laporan keuangan pemerintaahan yang dibuat, diperlukan peningkatan di dalam 

faktor-faktor tersebut. 
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