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ABSTRAK 

 

PENGARUH NILAI PERSEPSIAN, SWITCHING COST, DAN OPINI 

KOLEGA TERHADAP RESISTENSI PENGGUNA SISTEM  

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  

DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
 

Penggunaan basis akrual tidak hanya untuk penyusunan laporan keuangan, 

di beberapa negara telah menggunakan basis akrual baik untuk penyusunan 

laporan keuangan maupun untuk penganggaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaruh nilai persepsian, 

switching cost, dan opini kolega terhadap resistensi penggunaan sistem akuntansi 

berbasis akrual. 

Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 98 responden sebagai sampel. 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai persepsian mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap resistensi pengguna sistem akuntansi 

berbasis akrual  (2)  Switching Cost mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap resistensi pengguna sistem akuntansi berbasis akrual,dan (3) 

Opini kolega mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap resistensi 

pengguna sistem akuntansi berbasis akrual. 

 

Kata kunci : nilai persepsian, switching cost, opini kolega, resistensi pengguna 

sistem akuntansi berbasis akrual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF VALUE PERCEIVED, SWITCHING COST AND 

COLLEAGUES OPINION OF RESISTANCE OF USE SYSTEM  

ACCRUAL ACCOUNTING 

GOVERNMENT IN CENTRAL JAVA PROVINCE 

 

The use of accrual basis not only for the preparation of financial 

statements, in some countries have an accrual basis both for the preparation of 

financial statements as well as for budgeting. 

This study aimed to analyze the influence of perceived value, switching 

cost, and colleagues opinion against resistance using accrual-based accounting 

system. 

In this study, using as many as 98 respondents in the sample. Data were 

analyzed using multiple linear regression analysis. 

The results showed that (1) Value perceived to have negative and 

significant impact on the resistance of the SAP Accrual (2) Switching Cost have a 

negative impact and no significant effect on resistance SAP users Accrual, and (3) 

Opinion colleagues have negative and significant impact on the resistance users 

SAP Accrual. 

 

keywords: perceived value, switching cost, colleagues opinion, resistance to the 

use of accrual-based accounting system 
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INTISARI 

Basis kas dan akrual merupakan dua titik ujung dari sebuah spektrum basis 

akuntansi dan anggaran yang mungkin untuk diterapkan. Penggunaan basis akrual 

tidak hanya untuk penyusunan laporan keuangan, di beberapa negara telah 

menggunakan basis akrual baik untuk penyusunan laporan keuangan maupun 

untuk penganggaran. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari 

praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk 

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah 

dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan 

menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas 

Hasil penelitian terdahulu tentang Faktor-faktor apakah yang 

mempengaruhi resistensi pengguna Sistem Akuntansi Berbasis Akrual telah 

banyak dilakukan. Arif (2015) menyatakan bahwa faktor komunikasi dan 

kesiapan aparatur daerah, faktor kompetensi sumber daya manusia, faktor 

resistensi terhadap perubahan, komitmen pimpinan merupakan faktor-faktor yang 

menentukan implementasi Sistem Akuntansi berbasis akrual. 

Studi Imtikhanah (2015) menggunakan variabel nilai penerimaan, efikasi, 

dukungan organisasi, opini kolega, dan switching cost sebagai variabel-variabel 

yang menjelaskan resistensi pengguna  Akrual. Hasilnya menunjukkan bahwa 

hanya switching cost yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

resistensi pengguna Sistem Akuntansi Akrual sedangkan nilai penerimaan,  

efikasi, dukungan organisasi, dan opini kolega tidak terbukti berpengaruh 

signifikan. 

Suhendro, Vernoica & Nauli (2015) telah menguji pengaruh nilai 

persepsian, switching cost, keyakinan diri untuk berubah, dukungan organisasi 

untuk berubah, opini kolega yang mendukung, umur, lama bekerjan terhadap 

resistensi pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai persepsian, keyakinan 

diri, dan opini kolega yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap resistensi 

pengguna Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini menunjukkan bahwa Nilai 

persepsian mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap resistensi 

pengguna sistem akuntansi berbasis Akrual, Switching Cost mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi pengguna Sistem Akuntansi 

Berbasis Akrual, dan Opini kolega mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap resistensi pengguna sistem akuntansi berbasis akrual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


