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MOTTO 

 

Learning is constant process of discovery, a process without end. 

Belajar adalah proses penemuan secara terus – menerus, sebuah proses tanpa akhir. 

Bruce Lee 
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ABSTRAK 

Lilis Dwi Rahmawati, NIM : 1222100707, “PENGARUH PERSEPSI PEGAWAI 
DINSOSNAKERTRANS DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN 
TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN 
PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  LAPORAN KEUANGAN DAERAH ”, 
Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi pegawai 
Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tentang penerapan sistem 
informasi akuntasni dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan laporan keuangan daerah. 
 
 Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 62 responden yang terbagi ke 
dalam 2 kelompok yakni Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan,  dengan sampel31 
responden tiap-tiap kelompok. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  
1. Persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang penerapan sistem 

informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
laporan keuangan daerah., sehingga H1diterima artinya semakin tinggi derajat 
kesamaan persepsi antara individu, dan sebagai konsekuensinya maka semakin 
cenderung membentuk suatu kelompok budaya ataupun kelompok identitas. 

2. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, sehingga H2 diterima artinya 
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang penerapan sistem 

informasi akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, sehingga H3 
diterima, artinya untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan perlu melakukan 
reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu 
menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, 
karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. 
 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan dan 

Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama 

dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu 

upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara 

lebihleluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 

sesuai dengan kepentingan, dan potensi daerah sendiri. Sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang 

baik, karena sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pendukung terciptanya 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan efektif. Untuk dapat 

menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi 

beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah. Dengan demikian, dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 

serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam 

bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak intern maupun pihak 

ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Zayadi, 2010: 

65).  

Menurut Darise (2008: 41) prosedur yang dimaksud yaitu dimulai dari 

pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan 

serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini, harus berdasarkan pada 

standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual yaitu dengan Peraturan 
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Pemerintah No 71 Tahun 2010. Menurut Halim dan Kusufi (2012: 52) 

mengungkapkan bahwa penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik 

dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik. 

Terselenggaranya good government governance (kepemerintahan yang 

baik)merupakan persyaratan bagi setiappemerintah untuk mewujudkan 

aspirasimasyarakat dalam mencapai tujuan sertacita-cita bangsa bernegara. Good 

governance adalah tata kelola organisasisecara baik dengan prinsip-

prinsipketerbukaan, keadilan dan dapatdipertanggungjawabkan, oleh karena 

itudiperlukan pengembangan dan penerapansistem pertanggungjawaban yang 

tepat,jelas dan nyata sehingga penyelenggaraanpemerintah dan pembangunan 

dapatberlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih bertanggungjawab 

serta bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme (Halim,2007: 81). 

Akuntabilitas merupakan salah satuprinsip dari good government 

governance,Akuntabilitas publik adalah kewajibanpemegang amanah (agent) 

untukmemberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, 

danmengungkapkan segala aktivitas dankegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnyakepada pemberi amanah (principal) yangmemiliki hak dan 

kewenangan untukmeminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 

20).Pemerintah harus dapatmeningkatkan akuntabilitas pengelolaankeuangan 

daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi 

dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan 

semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena 
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kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat(Mulyana, 

2006: 53). 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Febriani 2011: 5). 

Akutabilitas publik yang seharusnya dibangun dalam pandangan (Febriani, 2011: 

6) adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal 

(pemerintah atasan saja) tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan 

lainnya seperti masyarakat. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan 

daerah diharapkan akuntabilitas publik dapat tercapai dengan efektif dan efisian 

sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan 

pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. 

Peneliti tertarik untuk memilih obyek penelitian pada Dinsosnakertrans dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten karena Dinas tersebutmenerapkan SIA dalam 

penyusunan laporan keuangan daerah  danmenurut informasi dari bagian Humas 

Kabupaten Klaten, bahwa Dinas tersebut dalam menerapkan SIA dinilai bagus.  

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerapkan SAP terbaru sejak tanggal 

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Halim dan 

Khusufi (2012: 53) apabila kita bergerak dari basis kas ke basis akrual, maka akan 

makin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi, dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat 

diperoleh dari basis-basis yang lain dapat juga disediakan.Berdasarkan penjelasan 
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di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitianmengenai sistem 

akuntansi keuangan daerah terutama bagaimana bentuk pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah kepada masyarakatyang berjudul:“Pengaruh Persepsi 

Pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tentang 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Kualitas Laporan 

Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah dalam penelitian adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Apakah persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang 

penerapan sistem informasi akuntansi dan pengawasan kualitas laporan 

keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

laporan keuangan daerah? 

2. Apakah pengawasan kualitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah? 

3. Apakah persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang 

penerapan sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah? 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 
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1. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama 

dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. 

2. Pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah 

yang baik, karena sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pendukung 

terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan efektif. 

3. Pemerintah harus dapatmeningkatkan akuntabilitas pengelolaankeuangan 

daerah. 

4. Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan salah satu kantor Pemerintahan 

yang telah mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dalam mengelola 

kinerja pegawainya. Penggunaan sistem informasi akuntansi ini telah banyak 

membantu pegawai dalam mengatasi permasalahan dalam bekerja. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan maka perlu membatasi 

permasalahan sebagai berikut ini. 

1. Data yang digunakan adalah berupa akuntabilitas Pengelolaan Laporan 

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. 

2. Analisis penelitian berfokus pada penggunaan variabel penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi dan pengawasan kualitas Laporan Keuangan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 
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1. Menganalisis pengaruh persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas 

kesehatan tentang penerapan sistem informasi akuntansi dan pengawasan 

kualitas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

laporan keuangan daerah. 

2. Menganalisis pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan secara parsial 

terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. 

3. Menganalisis pengaruh persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas 

kesehatan tentang penerapan sistem informasi akuntansi secara parsial 

terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

baik secara teori maupun praktik khususnya mengenai pengaruh tekanan 

ketaatandan faktor tanggung jawab persepsian terhadap senjangan anggaran. 

2. Bagi pihak pemerintah daerah yang diteliti diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan 

tentang penerapan sistem informasi akuntansi dan pengawasan kualitas 

laporan keuangansehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

laporan keuangan daerah. 

3. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu 

pengetahuan serta sebagai referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanhasil penelitian tentang pengaruh persepsi pegawai 

Dinsoskertrans dan Dinas Kesehatan tentang penerapan sistem informasi 

akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Klaten dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang penerapan 

sistem informasi akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara 

simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan 

daerah, sehingga H3 diterima, artinya untuk mewujudkan akuntabilitas laporan 

keuangan perlu melakukanreformasi dalam penyajian laporankeuangan, yakni 

pemerintah harus mampumenyediakan semua informasi keuanganrelevan 

secara jujur dan terbuka kepadapublik, karena kegiatan pemerintah 

adalahdalam rangka melaksanakan amanat rakyat. 

2. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, sehingga H2 diterima 

artinya proseskegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah 

daerah berjalan sesuai denganrencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang penerapan 

sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
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pengelolaan laporan keuangan daerah., sehingga H1diterima artinya semakin 

tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, dan sebagai konsekuensinya 

maka semakin cenderung membentuk suatu kelompok budaya ataupun 

kelompok identitas. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pada pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk 

instansi pemerintah pada umumnya. 

2. Penggunaan variabel tekanan persepsi pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas 

Kesehatan tentang penerapan sistem informasi akuntansi dan pengawasan 

kualitas laporan keuangan digunakan sebagai prediktor dari pencapaian 

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah, sehingga dimungkinkan 

masih ada faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

laporan keuangan daerah. 

 

C. Saran  

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk memberikan meningkatkan persepsi 

pegawai Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan tentang penerapan sistem 
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informasi akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan, sehingga 

akan terbentuk pengelolaan laporan keuangan daerah yang akuntabel. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian 

dengan melakukan penelitian pada beberapa instansi pemerintah dan juga 

penggunaan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. 

3. Perlunya melakukan penelitian lebih lanjut tentang latar belakang pegawai 

Dinsosnakertrans dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klatendalam pengelolaan 

laporan keuangan daerah dengan menyertakan faktor-faktor konkrit yang 

dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. 
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