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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belakangan ini, Indonesia marak dengan isu-isu politik dengan datangnya 

tokoh-tokoh berpengaruh dalam pemerintahan. Tokoh-tokoh tersebut memiliki 

gaya kepemimpinan yang tegas, jujur, dan transparan. Hal ini mengakibatkan 

pemerintahan termasuk organisasi sektor publik menjadi sorotan media dan 

masyarakat dalam akuntabilitas dan transparansinya.  

Para manajer organisasi sektor publik harus mengolah informasi keuangan 

dan kinerja yang kemudian dibagikan kepada pemangku kepentingan eksternal 

sebagai bagian penting dari akuntabilitas publik. Transparansi internal dapat dilihat 

sebagai komponen penting dari pengambilan keputusan dan sistem pengendalian 

manajerial yang efektif (Robbins & Lapsley, 2015). 

Organisasi sektor publik tidak terlepas dari adanya perubahan-perubahan 

yang berkaitan dengan manajemen guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas yang biasa dilakukan oleh organisasi sektor privat. Oleh karena itu, 

praktik akuntansi manajemen dikembangkan sebagai kontribusi terhadap fungsi 

sektor publik yang lebih baik. Walaupun praktik akuntansi manajemen adalah 

inovasi sektor privat (Lapsley & Wright, 2004), praktik-praktik tersebut telah 

berdifusi pada sektor publik (Jackson & Lapsley, 2003). 

Selain itu, seperti yang dijelaskan William L.F.,(1995), praktik akuntansi 

manajemen dapat dibedakan menjadi praktik akuntansi manajemen tradisional dan 
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kontemporer seiring berkembangnya jaman (Hariadi, 2005). Namun, organisasi 

sektor publik cenderung fokus pada penggunaan praktik akuntansi manajemen 

tradisional (Nuhu, 2016; Van Helden & Jansen, 2003), yang mana menurut Lapsley 

& Oldfield (1999) dalam (Nuhu, 2016), berkontribusi pada birokrasi dan 

ketidakefisienan sektor publik. Sedangkan beberapa akademik mencatat potensi 

penggunaan dari praktik akuntansi manajemen kontemporer pada pencapaian 

tujuan sektor publik (Chia & Koh, 2007; Lapsley & Wright, 2004). 

Kemudian penelitian ini dibuat dengan melanjutkan penelitian Nuhu (2016) 

yang menguji hubungan penggunaan praktik akuntansi manajemen yaitu tradisional 

dan kontemporer dengan perubahan organisasi dan kinerja organisasi pada sektor 

publik. Dimana hasil dari peneltian Nuhu (2016) adalah penggunaan praktik 

akuntansi manajemen tradisional lebih tinggi dibandingkan penggunaan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer pada organisasi sektor publik. Namun, praktik 

akuntansi manajemen tradisional tidak berpengaruh terhadap perubahan organisasi 

maupun kinerja organisasi. Untuk memperkuat teori yang ada dan konsistensi 

pengujian, akan dilakukan penelitian dengan mengambil variabel-variabel yang 

sama dengan penelitian Nuhu (2016). 

Selain itu, karena hasil penelitian Nuhu (2016) yaitu penggunaan praktik 

akuntansi manajemen tradisional yang lebih tinggi dibandingkan praktik akuntansi 

manajemen kontemporer, Nuhu (2016) menyarankan untuk penelitian selanjutnya 

dapat menambah faktor organisasional seperti dukungan top-management, 

pelatihan, budaya, dan/ atau teknologi informasi sebagai pengaruh penggunaan 

praktik akuntansi manajemen. Diharapkan dengan penambahan variabel antecedent 
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praktik akuntansi manajemen tradisional maupun kontemporer dalam penelitian ini, 

dapat diketahui faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi penggunaan praktik 

akuntansi manajemen.  

Dalam penelitian ini, penulis memilih faktor organisasional budaya 

organisasi sebagai variabel antecedent, karena setiap organisasi pasti memiliki 

budaya yang menjadi pembeda tiap organisasi. Selain itu, tanpa adanya budaya 

organisasi yang jelas, praktik akuntansi manajemen akan sulit dikembangkan. Hal 

ini dikarenakan praktik akuntansi manajemen membutuhkan budaya organisasi, 

layaknya hardware (yaitu praktik akuntansi manejemen) yang membutuhkan 

software (yaitu budaya organisasi). Dengan adanya budaya organisasi, seluruh staf 

maupun anggota organisasi akan sadar pentingnya praktik akuntansi manajemen 

(Claver, Llopis, Garcia, & Molina, 1998). Untuk itu, peneliti ingin menguji apakah 

budaya organisasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi 

penggunaan praktik akuntansi manajemen baik tradisional maupun kontemporer 

dengan menjadikannya sebagai variabel antecedent dari praktik akuntansi 

manajemen.  

Dalam pengujian variabel budaya organisasi, peneliti mengadaptasi 

penelitian Erserim (2012) yang menguji budaya organisasi sebagai variabel 

independen dan praktik akuntansi manajemen sebagai variabel dependen. Terdapat 

empat dimensi dalam menilai suatu budaya organisasi, yakni budaya organisasi 

suportif, inovatif, berbasis aturan, dan berorientasi pada tujuan (Van Muijen & Al, 

1999). Menurut hasil penelitian Erserim (2012), budaya yang semakin suportif 

yaitu karyawan yang semakin didorong dalam mengungkapkan gagasannya tentang 
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pekerjaan dan perasaan mereka satu sama lain serta mendapatkan dukungan oleh 

atasan dalam pekerjaannya, akan semakin sering menggunakan praktik akuntansi 

manajemen. Dimensi kedua yaitu budaya organisasi inovatif dimana budaya yang 

sering melakukan inovasi, mencari informasi baru, dan terbuka terhadap perubahan 

tidak memiliki pengaruh terhadap praktik akuntansi manajemen. Dimensi ketiga, 

budaya organisasi yang semakin berbasis aturan yaitu aktivitas organisasi 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal, akan 

semakin sering menggunakan praktik akuntansi manajemen. Dimensi keempat, 

budaya organisasi yang berorientasi pada tujuan dimana semakin sering kriteria dan 

kinerja ditentukan, diukur, dan dievaluasi guna mencapai tujuan organisasi, akan 

semakin sering menggunakan praktik akuntansi manajemen. 

Sesuai penelitian Nuhu (2016), variabel praktik akuntansi manajemen akan 

dibedakan menjadi praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer. Hal 

ini bertujuan agar dapat mengetahui perbedaan frekuensi penggunaan praktik 

akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer pada objek yang akan diteliti. 

Selain itu, dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan dampak budaya organisasi 

pada masing-masing praktik akuntansi manejemen serta pengaruhnya terhadap 

perubahan dan kinerja organisasi. 

Untuk objek penelitian ini, akan digunakan organisasi sektor publik sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nuhu (2016). Organisasi sektor 

publik menurut Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kota adalah seluruh badan 

pemerintahan kota dan BUMD. Organisasi sektor publik yang digunakan pada 

penelitian ini terletak di Kota Semarang. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Dampak Budaya Organisasi pada Praktik Akuntansi 

Manajemen dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan dan Kinerja Organisasi: Studi 

Empiris Pada Sektor Publik”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sehingga dampak 

budaya organisasi pada praktik akuntansi manajemen yang mempengaruhi 

perubahan organisasi dan kinerja organisasi pada sektor publik penting bagi 

peneliti untuk diteliti lebih lanjut, beberapa pertanyaan penelitian akan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. a. Apakah budaya organisasi suportif berpengaruh positif terhadap 

praktik akuntansi manajemen tradisional? 

b. Apakah budaya organisasi suportif berpengaruh positif terhadap 

praktik akuntansi manajemen kontemporer? 

2. a. Apakah budaya organisasi inovatif berpengaruh negatif terhadap 

praktik akuntansi manajemen tradisional? 

b. Apakah budaya organisasi inovatif berpengaruh positif terhadap 

praktik akuntansi manajemen kontemporer? 

3. a. Apakah budaya organisasi berbasis aturan berpengaruh positif 

terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional? 

b. Apakah budaya organisasi berbasis aturan berpengaruh positif 

terhadap praktik akuntansi manajemen kontemporer? 
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4. a. Apakah budaya organisasi berorientasi pada tujuan berpengaruh 

positif terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional? 

b. Apakah budaya organisasi berorientasi pada tujuan berpengaruh 

positif terhadap praktik akuntansi manajemen kontemporer? 

5. a. Apakah praktik akuntansi manajemen tradisional berpengaruh 

negatif terhadap perubahan organisasi? 

b. Apakah praktik akuntansi manajemen tradisional berpengaruh negatif 

terhadap kinerja organisasi? 

6. a. Apakah praktik akuntansi manajemen kontemporer berpengaruh 

positif terhadap perubahan organisasi? 

b. Apakah praktik akuntansi manajemen kontemporer berpengaruh 

positif terhadap kinerja organisasi? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. a. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi suportif berpengaruh 

positif terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional. 

b. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi suportif berpengaruh 

positif terhadap praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

2. a. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi inovatif berpengaruh 

negatif terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional. 
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b. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi inovatif berpengaruh 

positif terhadap praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

3. a. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berbasis aturan 

berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi manajemen 

tradisional. 

b. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berbasis aturan 

berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi manajemen 

kontemporer. 

4. a. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berorientasi pada tujuan 

berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi manajemen 

tradisional. 

b. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berorientasi pada tujuan 

berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi manajemen 

kontemporer. 

5. a. Untuk mengetahui apakah praktik akuntansi manajemen tradisional 

berpengaruh negatif terhadap perubahan organisasi. 

b. Untuk mengetahui apakah praktik akuntansi manajemen tradisional 

berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi. 

6. a. Untuk mengetahui apakah praktik akuntansi manajemen 

kontemporer berpengaruh positif terhadap perubahan organisasi. 

b. Untuk mengetahui apakah praktik akuntansi manajemen 

kontemporer berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. 
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1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ditujukan dari pembuatan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi Riset 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

terdahulu, yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap praktik akuntansi 

manajemen dan pengaruh praktik akuntansi manajemen terhadap perubahan 

dan kinerja organisasi. Budaya organisasi dalam penelitian ini adalah budaya 

organisasi suportif, budaya organisasi inovatif, budaya organisasi berbasis 

aturan, dan budaya organisasi berorientasi pada tujuan. Untuk praktik 

akuntansi manajemen dalam penelitian ini dibedakan menjadi praktik 

akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer. 
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1.4.  Kerangka Pikir 

 

Walaupun praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer adalah inovasi sektor
privat (Lapsley & Wright, 2004), praktik-praktik tersebut juga telah berdifusi pada sektor
publik (Jackson & Lapsley, 2003; Van Helden & Jansen, 2003)

Nuhu, 2016 meneliti hubungan praktik akuntansi manajemen dengan perubahan dan kinerja
organisasi sektor publik

Hasil: Penerapan praktik akuntansi manajemen tradisional di organisasi sektor publik lebih
tinggi dibandingkan penerapan praktik akuntansi manajemen kontemporer. Padahal, praktik
akuntansi manajemen kontemporer lebih mendorong dan memiliki hubungan yang positif
dengan perubahan dan kinerja organisasi

Dilakukan replikasi penelitian Nuhu, 2016 tersebut dengan menambah variabel budaya
organisasi sebagai variabel antecedent sesuai keterbatasan dari penelitian ini, yaitu
menambah dampak dari faktor organisasional seperti dukungan top-manajemen, training,
budaya, dan/ atau teknologi informasi pada kesuksesan praktek akuntansi manajemen

Praktik akuntansi 

manajemen membutuhkan 

budaya organisasi, 

layaknya hardware (yaitu 

praktik akuntansi 

manejemen) yang 

membutuhkan software 

(yaitu budaya organisasi) 

(Claver, et. al, 1998).

Penelitian Erserim, 2012 

menguji hubungan budaya 

organisasi dengan praktek 

akuntansi manajemen. 

Dengan hasil organisasi 

berhubungan positif 

dengan praktek akuntansi 

manajemen pada 3 sub 

dari 4 sub budaya.

Budaya organisasi 

diklasifikasikan 

menjadi 4 (Van 

Muijen, J. et.al, 1999): 

orientasi suportif, 

inovatif, peraturan, dan 

tujuan.

Budaya Organisasi

Suportif
Inovatif

Berbasis Aturan
Berorientasi pada Tujuan

Praktik Akuntansi 

Manajemen
Praktik Akuntansi Manajemen 

Tradisional

Praktik Akuntansi 

Manajemen Kontemporer

Kinerja Organisasi

Perubahan Organisasi
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini akan menguraikan berbagai teori, konsep yang relevan 

yang akan digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini hingga 

pengembangan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan 

digunakan, gambaran umum objek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan 

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran, serta keterbatasan dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.


