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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Data responden dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang telah 

dibagikan pada organisasi sektor publik menurut daftar BPS tahun 2015 dan situs 

Pemerintah Kota Semarang. Berikut ini adalah daftar organisasi sektor publik yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 Daftar Organisasi Sektor Publik dan Jumlah Kuesioner 

NO NAMA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 
KUES 

DISEBAR 

KUES 

DITERIMA 

KUES 

DIOLAH 

1 SEKRETARIAT DAERAH & SET DPRD 1 1 1 

2 INSPEKTORAT 1 1 1 

3 BAPPEDA 1 1 1 

4 BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK 1 1 1 

5 BLH 1 1 1 

6 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 
1 1 1 

7 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1 1 1 

8 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 1 1 

9 BAPERMASPEM 1 1 1 

10 BPKAD 1 1 1 

11 DINAS BINA MARGA 1 1 1 

12 DINAS KESEHATAN 1 1 1 

13 DINAS PENDIDIKAN 1 1 1 

14 DINAS PERTANIAN 1 1 1 

15 DISHUBKOMINFO 1 1 1 

16 DINAS PERINDUSTRIAN 1 1 1 

17 DINAS SOSIAL, PEMUDA & OR 1 1 1 

18 DISKOP DAN USAHA MIKRO 1 1 1 

19 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1 1 1 

20 DINAS KEBAKARAN 1 1 1 

21 DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 1 1 1 

22 DINAS PENATAAN RUANG 1 1 1 

23 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 
1 1 1 

24 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA 1 1 1 

25 DINAS PERDAGANGAN 1 1 1 

26 DISPENDUK & CAPIL 1 1 1 
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27 DINAS KELAUTAN & PERIKANAN 1 1 1 

28 DINAS PENGELOLAAN SDA & ENERGI 1 1 1 

29 SATPOL PAMONG PRAJA 1 1 1 

30 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN & 

PELATIHAN 
1 1 1 

31 DINAS KETAHANAN PANGAN 1 1 1 

32 DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP 1 1 1 

33 KECAMATAN GENUK 1 1 1 

34 KECAMATAN GAYAMSARI 1 1 1 

35 KECAMATAN PEDURUNGAN 1 1 1 

36 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1 1 1 

37 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1 1 1 

38 KECAMATAN SEMARANG UTARA 1 1 1 

39 KECAMATAN BANYUMANIK 1 1 1 

40 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1 1 1 

41 KECAMATAN CANDISARI 1 1 1 

42 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1 1 1 

43 KECAMATAN TEMBALANG 1 1 1 

44 KECAMATAN GUNUNGPATI 1 1 1 

45 KECAMATAN MIJEN 1 1 1 

46 KECAMATAN NGALIYAN 1 1 1 

47 KECAMATAN TUGU 1 1 1 

48 KECAMATAN SEMARANG BARAT 1 1 1 

49 RSUD WONGSONEGORO 1 1 1 

50 PD. BPR BANK PASAR 1 1 1 

51 PDAM CABANG SELATAN 1 1 1 

52 PDAM CABANG BARAT 1 1 1 

53 PDAM CABANG TIMUR 1 1 1 

54 PDAM CABANG UTARA 1 1 1 

55 PDAM CABANG TENGAH 1 1 1 

56 PERUSDA PERCETAKAN 1 1 1 

57 PERUSDA RPH DAN BHP 1 1 1 

TOTAL 57 57 57 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dari 57 kuesioner yang disebar pada organisasi sektor publik yang terdaftar, 

seluruh kuesioner telah kembali. Seluruh kuesioner pun telah memenuhi syarat 

dengan diisi lengkap dan responden yang mengisi adalah kepala bagian keuangan, 

sehingga sebanyak 57 kuesioner dapat diolah atau digunakan pada penelitian ini. 
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Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden 

DESKRIPSI JUMLAH PRESENTASE 

Jenis Kelamin     

a. Laki-laki 28 49,12% 

b. Perempuan 29 50,88% 

Usia     

a. < 30 tahun 4 7,02% 

b. 30 - 40 tahun 15 26,32% 

c. 41 - 50 tahun 21 36,84% 

d. 51 - 60 tahun 17 29,82% 

e. > 60 tahun 0 0,00% 

Pendidikan Terakhir     

SLTA/ Sederajat 1 1,75% 

D1 1 1,75% 

D2 0 0,00% 

D3 1 1,75% 

S1 39 68,42% 

S2 15 26,32% 

S3 0 0,00% 

Lainnya 0 0,00% 

Masa Kerja di 

Jabatan 
    

< 1 tahun 6 10,53% 

1 - 5 tahun 13 22,81% 

6 - 10 tahun 15 26,32% 

> 10 tahun 23 40,35% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini memiliki distribusi yang hampir seimbang antara laki-laki dan 

perempuan dengan persentase 49,12% untuk laki-laki dan 50,88% untuk 
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perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala bagian keuangan pada 

organisasi sampel tidak terlalu terpengaruh oleh perbedaan jenis kelamin. 

Sedangkan untuk usia, Tabel 4.2 menunjukkan usia di bawah 30 tahun sebesar 

7,02%, rentang usia 30-40 tahun sebesar 26,32%, rentang usia 41-50 tahun sebesar 

36,84%, dan rentang usia 51-60 tahun sebesar 29,82%.  Berdasarkan Tabel 4.2 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa rentang usia yang memiliki persentase terbesar 

dalam organisasi sampel adalah 41-50 tahun sebesar 36,84%. Namun, rentang usia 

tersebut tidak mendominasi karena perbedaan distribusi dengan rentang usia 30-40 

dan 51-60 tahun juga tidak terlalu jauh. 

Berdasarkan pilihan tingkat pendidikan terakhir pada kuesioner diperoleh 

data pada Tabel 4.2, Tingkat Pendidikan Strata 1 (S1) 68,42% sebanyak 39 

responden dan Magister (S2) 26,32% sebanyak 15 responden. Sedangkan untuk 

Tingkat Pendidikan SLTA/sederajat, D1, dan D3 masing-masing sebesar 1,75% 

sebanyak 1 responden. Dapat disimpukan bahwa Tingkat Pendidikan S1 adalah 

responden terbanyak dalam penelitian ini. 

Untuk masa kerja responden pada jabatan tersebut, sebagian besar telah 

cukup lama yaitu lebih dari 10 tahun sebesar 40,53% atau sebanyak 23 responden, 

sedangkan tiga rentang jabatan lainnya yaitu kurang dari 5 tahun, 1-5 tahun dan 5-

10 tahun antara lain 10,53%, 22,81%, dan 26,32% dari total jumlah responden. 
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4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas 

Validitas yang akan diuji adalah validitas konstruk menggunakan 

aplikasi SmartPLS 3. Pengujian validitas yang pertama dilakukan adalah 

dengan melihat nilai loading factor yang hasilnya lebih dari 0,7, dan nilai 

AVE serta Communality yang hasilnya harus di atas 0,5 agar dapat dikatakan 

valid (Muniarti et al., 2013). Berikut adalah hasil nilai loading factor dari 

masing-masing variabel sebelum dihilangkan nilai terendahnya satu per satu: 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Loading Factor Awal 

NOMOR 

INDIKATOR 

KUESIONER 

CS CI CR CG TMAP CMAP OC OP 

1 0,589 0,925 0,705 0,490 0,574 0,592 0,128 0,863 

2 0,790 0,890 0,866 0,558 0,747 0,786 0,682 0,930 

3 0,637 0,936 0,761 0,805 0,588 0,826 0,614 0,886 

4 0,556 0,906   0,847 0,825 0,840 0,747 0,793 

5 0,551 0,730   0,772 0,693 0,761 0,584 0,899 

6 0,422 0,942   0,698 0,684 0,653 0,452 0,853 

7         0,523 0,677 0,717   

8           0,686 0,317   

9             0,734   

10             0,816   

11             0,764   

12             0,675   

13             0,743   

Sumber: Lampiran 2a 

Dari Tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa untuk variabel budaya 

organisasi suportif, indikator nomor 1, 3 hingga 6 didapatkan kurang dari 0,7. 

Hal tersebut juga terjadi pada variabel budaya berbasis peraturan untuk 

indikator nomor 1, 2, dan 6. Untuk variabel praktik akuntansi manajemen 
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tradisional, nomor indikator 1, 3, 5 hingga 7 didapatkan kurang dari 0,7. 

Sedangkan praktik akuntansi manajemen kontemporer didapatkan nomor 

indikator 1, 6 hingga 8. Dan variabel terakhir dengan indikator yang kurang 

dari 0,7 adalah perubahan organisasi yaitu untuk nomor indikator 1, 2, 3, 5, 

6, 8, dan 12. 

Dengan hasil loading factor tersebut, didapatkan hasil pengujian AVE 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas 

Sumber: Lampiran 2b 

 

Melihat data di atas, dapat diketahui bahwa budaya organisasi suportif 

(CS), budaya organisasi berorientasi pada tujuan (CG), praktik akuntansi 

manajemen tradisional (TMAP), dan perubahan organisasi (OC) belum 

memenuhi syarat valid karena memiliki nilai AVE dan Communality di 

bawah 0,5. Hal ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan responden 

menjawab kuesioner tidak tepat seperti yang dimaksudkan atau pernyataan 

kuesioner mengandung arti yang bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

kembali uji validitas dengan membuang pernyataan maupun pertanyaan yang 

VARIABEL AVE DAN COMMUNALITY KRITERIA KETERANGAN

CS 0,361 TIDAK VALID

CI 0,794 VALID

CR 0,609 VALID

CG 0,500 TIDAK VALID

TMAP 0,448 TIDAK VALID

CMAP 0,537 VALID

OC 0,413 TIDAK VALID

OP 0,760 VALID

Nilai AVE dan 

Communality harus 

di atas 0,50 untuk 

dapat dinyatakan 

valid
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memiliki nilai loading paling rendah satu per satu. Selain menghilangkan 

indikator dari variabel yang tidak valid, dilakukan terlebih dahulu pengujian 

dengan melihat nilai loading factor dengan ketentuan nilai lebih besar dari 

0,7 dalam satu konstruk menurut Muniarti et al., (2013). Berikut hasil 

pengujian loading factor yang baru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Loading Factor Akhir 

NOMOR 

INDIKATOR 

KUESIONER 

CS CI CR CG TMAP CMAP OC OP 

1  0,925          0,860 

2 1,000 0,890 1,000   0,783 0,799   0,926 

3   0,936   0,971   0,855 0,850 0,882 

4   0,906   0,963 0,851 0,842   0,801 

5   0,730     0,727 0,772   0,903 

6   0,942     0,729   0,904 0,855 

7           0,715 0,854   

8           0,718     

9             0,826   

10             0,779   

11                 

12             0,759   

13                 

Sumber: Lampiran 2c 

Setelah nilai loading yang rendah telah dibuang satu per satu dengan 

nilai loading factor yang telah lebih besar dari 0,7, didapatkan hasil pengujian 

validitas AVE dan communality adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Ulang 

Sumber: Lampiran 2d 

 

Berdasarkan hasil pengujian AVE dan communality tersebut, dapat 

dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai di atas 0,5 dan dapat dikatakan 

valid.  

Berikut dapat dilihat indikator yang akan digunakan untuk pengujian 

selanjutnya, dimana telah valid dan memiliki nilai loading yang lebih besar 

dari 0,7 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Indikator Hasil Uji Validitas 

VARIABEL 

JUMLAH 

INDIKATOR 

AWAL 

INDIKATOR YANG VALID 

CS 6 CS2 

CI 6 CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6 

CR 3 CR2 

CG 6 CG3, CG4 

TMAP 7 
TMAP2, TMAP4, TMAP5, 

TMAP6 

CMAP 8 
CMAP2, CMAP3, CMAP4, 

CMAP5, CMAP7, CMAP8 

OC 13 
OC3, OC6, OC7, OC9, OC10, 

OC12 

OP 6 OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6 

Sumber: Lampiran 2c 

VARIABEL AVE DAN COMMUNALITY KRITERIA KETERANGAN

CS 1,000 VALID

CI 0,794 VALID

CR 1,000 VALID

CG 0,935 VALID

TMAP 0,599 VALID

CMAP 0,617 VALID

OC 0,689 VALID

OP 0,761 VALID

Nilai AVE dan 

Communality harus di 

atas 0,50 untuk dapat 

dinyatakan valid
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Oleh karena itu, model PLS baru setelah menghilangkan indikator yang 

tidak valid adalah sebagai berikut: 

 

Bagan 4. 1 Model PLS 

 

4.2.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat dari hasil Composite 

Reliability dan Cronbach’s Alpha, dimana diharuskan memiliki nilai di atas 

0,7 untuk dikatakan reliabel. Nilai Composite Reliability mengukur internal 

consistency dari data yang ada (Muniarti et al., 2013). Setelah mendapatkan 

model PLS yang valid dengan membuang indikator yang memiliki nilai 

loading rendah, berikut adalah hasil pengujian reliabilitas yang didapatkan: 
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Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Sumber: Lampiran 3 

 

Dari Tabel 4.8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dapat 

dikatakan telah reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach’s alpha dan 

Composite reliability yang masing-masing telah di atas 0,7. 

 

4.3. Statistik Deskriptif 

Berikut dapat dilihat tabel-tabel yang menunjukkan nilai compare mean dari 

masing-masing variabel penelitian dengan jenis kelamin, usia responden, 

pendidikan, dan masa jabatan responden. 

  

VARIABEL CRONBACH'S ALPHA COMPOSITE RELIABILITY KRITERIA KETERANGAN

CS 1,000 1,000 RELIABEL

CI 0,947 0,958 RELIABEL

CR 1,000 1,000 RELIABEL

CG 0,931 0,967 RELIABEL

TMAP 0,780 0,856 RELIABEL

CMAP 0,875 0,906 RELIABEL

OC 0,910 0,930 RELIABEL

OP 0,937 0,950 RELIABEL

Nilai Cronbach's alpha  dan 

Composite Reliability  harus 

> 0,7 untuk dapat dinyatakan 

reliabel
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Tabel 4.9 Compare Mean Variabel Penelitian dengan Jenis Kelamin dan 

Usia Responden 

 
Sumber: Lampiran 4a dan 4b 

 

Tabel 4.10 Compare Mean Variabel Penelitian dengan Pendidikan dan 

Masa Jabatan Responden 

 
Sumber: Lampiran 4c dan 4d 

 

Mean Mean Sig. Mean Mean Mean Mean Sig.

Laki-laki
Perempua

n
(2-tailed) < 30 thn 30-40 thn 41-50 thn 51-60 thn (2-tailed)

CS 3,5185 3,7333 0,4510 5,0000 3,2667 3,6667 3,5882 0,0328

CI 2,7459 2,4833 0,3820 2,0000 2,6993 2,4600 2,8524 0,4951

CR 4,1481 4,1000 0,8130 3,5000 4,2000 4,0476 4,2941 0,2727

CG 3,9259 4,2833 0,1020 3,0000 4,0667 4,2619 4,2353 0,0335

TMAP 3,6852 3,8000 0,5660 4,1250 3,5000 3,7500 3,8676 0,3805

CMAP 3,4619 3,3213 0,4970 3,7075 3,4213 3,1495 3,5776 0,2947

OC 2,2593 2,3557 0,6920 2,7925 2,3447 2,2457 2,2453 0,7269

OP 3,7167 3,6397 0,7330 3,6650 3,8787 3,5405 3,6676 0,7117

Variabel

Jenis Kelamin Usia

SLTA / Sig. Mean Mean Mean Mean Sig. 

SEDERAJA

T
(2-tailed) < 1 thn 1- 5 thn 6-10 thn > 10 thn (2-tailed)

CS 3,0000 4,0000 4,0000 3,7692 3,2667 0,5691 3,6667 3,3846 3,6000 3,7826 0,7662

CI 2,0000 1,1700 3,8300 2,5467 2,8213 0,4468 2,5550 2,5246 2,8447 2,5139 0,8298

CR 4,0000 2,0000 4,0000 4,0769 4,4000 0,0330 4,5000 4,0000 4,2667 4,0000 0,4042

CG 5,0000 4,0000 4,0000 4,0128 4,3333 0,5981 4,5000 4,0385 4,3667 3,8913 0,2123

TMAP 4,7500 4,2500 4,0000 3,6667 3,8333 0,5649 4,1667 3,6731 3,9333 3,5543 0,2130

CMAP 3,1700 2,8300 3,5000 3,4005 3,3993 0,9623 3,6950 3,2692 3,5873 3,2448 0,3916

OC 2,3300 2,1700 2,8300 2,2479 2,4447 0,9342 2,0833 2,3723 2,5220 2,1957 0,6637

OP 3,0000 2,3300 2,6700 3,7610 3,6573 0,2868 4,1683 3,6546 3,6227 3,5948 0,5156

Variabel

Pendidikan Masa Jabatan

D1 D3 S1 S2
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Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan persepsi responden 

terkait jenis kelamin terhadap seluruh variabel yang digunakan, karena nilai Sig, (2-

tailed) pada kedelapan variabel lebih besar dari 0,05. Namun terkait usia, dapat 

dilihat bahwa untuk variabel budaya suportif dan budaya yang berbasis aturan 

menunjukkan perbedaan persepsi responden. Sedangkan selain itu, variabel lainnya 

tidak terjadi perbedaan persepsi. Hal ini juga terjadi pada Tabel 4.10, dimana tidak 

terdapat perbedaan persepsi terkait pendidikan dan lama berkerja responden 

terhadap seluruh variabel yang digunakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi responden terkait jenis kelamin, usia (kecuali budaya suportif dan berbasis 

aturan), pendidikan, dan masa jabatan, tidak menunjukkan perbedaan dalam 

menilai seberapa seringnya budaya organisasi suportif, inovatif, berbasis aturan, 

dan berorientasi pada tujuan diterapkan pada organisasi mereka. Selain itu, tidak 

terdapat perbedaan persepsi responden juga terhadap frekuensi penggunaan praktik 

akuntansi manajemen, perubahan dan seberapa memuaskannya kinerja yang ada 

pada organisasi mereka. 

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif 

Sumber: Lampiran 4e 

Rendah Sedang Tinggi

CS 1 - 5 2,00 - 5,00 3,6316 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Sedang

CI 1 - 5 1,00 - 4,83 2,6077 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Sedang

CR 1 - 5 1,00 - 5,00 4,1228 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi

CG 1 - 5 1,50 - 5,00 4,1140 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi

TMAP 1 - 5 1,00 - 5,00 3,7456 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi

CMAP 1 - 5 1,33 - 4,50 3,3879 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Sedang

OC 1 - 5 1,00 - 4,17 2,3100 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Rendah

OP 1 - 5 1,00 - 5,00 3,6761 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi

Keterangan
Rentang Skala

Variabel Mean
Kisaran 

Teoritis
Kisaran Aktual
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Sedangkan untuk hasil pengujian statistik, dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Berdasarkan tabel tersebut, untuk budaya organisasi jika dilihat dari nilai rata-

ratanya, budaya suportif dan inovatif memiliki rentang skala yang tergolong lebih 

rendah dibandingkan budaya berbasis aturan dan berorientasi pada tujuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya suportif dan inovatif cukup diterapkan pada organisasi 

responden pada penelitian ini. Sedangkan untuk budaya berbasis aturan dan 

berorientasi pada tujuan, telah masuk ke dalam rentang skala tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa organisasi responden sangat menerapkan dua dimensi budaya 

tersebut.  

Untuk frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen, organisasi 

responden lebih sering menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional 

dibandingkan kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata praktik 

akuntansi manajemen tradisional yang tergolong tinggi, sedangkan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer tergolong sedang. 

Variabel terakhir yaitu perubahan dan kinerja organisasi. Dapat dilihat pada 

tabel bahwa organisasi responden sangat jarang sekali melakukan perubahan 

organisasinya, ditunjukkan dengan nilai rata-ratanya yang tergolong rendah. 

Sedangkan untuk kinerja organisasi, organisasi responden memiliki kinerja yang 

memuaskan, dilihat dari rentang skala yang tergolong tinggi. 

 

4.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji SEM PLS. Pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan model struktural path coefficients untuk 
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memprediksi hubungan antar variabel yang akan diuji. Pengukuran dilakukan 

dengan perbandingan antara t-table dan t-statistics. Jika nilai t-statistics lebih tinggi 

daripada t-table, maka hipotesis diterima. Tingkat keyakinan yang digunakan pada 

penelitian ini sebesar 95% dengan persentase kesalahan 5%. Jika nilai 

signifikansinya > 1,96, maka hipotesis dapat diterima. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis 

Sumber: Lampiran 5 

Hipotesis pertama 

H1a : Budaya organisasi yang semakin suportif akan semakin sering 

menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional. 

H1b : Budaya organisasi yang semakin suportif akan semakin sering 

menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hipotesis pertama ingin mengetahui pengaruh budaya organisasi suportif 

terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional maupun kontemporer. 

Berdasarkan tabel uji hipotesis, hipotesis H1a tentang pengaruh budaya organisasi 

Original Sample 

(O)
Sample Mean (M)

Standard Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values Kesimpulan

H1a CS --> TMAP 0,342 0,317 0,105 3,226 0,001 Hipotesis diterima

H1b CS --> CMAP 0,291 0,273 0,097 3,006 0,003 Hipotesis diterima

H2a CI --> TMAP 0,219 0,236 0,116 1,889 0,059 Hipotesis ditolak

H2b CI--> CMAP 0,486 0,484 0,088 5,496 0,000 Hipotesis diterima

H3a CR --> TMAP -0,030 -0,019 0,163 0,184 0,854 Hipotesis ditolak

H3b CR --> CMAP 0,300 0,306 0,144 2,086 0,038 Hipotesis diterima

H4a CG --> TMAP 0,443 0,424 0,143 3,104 0,002 Hipotesis diterima

H4b CG --> CMAP -0,148 -0,165 0,158 0,938 0,348 Hipotesis ditolak

H5a TMAP --> OC 0,202 0,237 0,123 1,637 0,102 Hipotesis ditolak

H5b TMAP --> OP 0,192 0,199 0,161 1,195 0,233 Hipotesis ditolak

H6a CMAP --> OC 0,389 0,372 0,141 2,752 0,006 Hipotesis diterima

H6b CMAP --> OP 0,377 0,384 0,125 3,016 0,003 Hipotesis diterima

HIPOTESIS
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yang semakin suportif terhadap frekuensi penggunaan praktik akuntansi 

manajemen tradisional memiliki nilai t-hitung (t-statistics) 3,226 > t-tabel 1,96, 

artinya hipotesis H1a diterima. Hipotesis H1b, pengaruh budaya organisasi yang 

semakin suportif terhadap frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen 

kontemporer memiliki nilai t-hitung 3,006 > t-tabel 1,96, artinya hipotesis H1b juga 

diterima. Untuk nilai koefisien, keduanya memiliki arah positif yaitu berturut-turut 

0,342 dan 0,291 sehingga budaya organisasi yang semakin suportif akan semakin 

sering menggunakan praktik akuntansi manajemen baik tradisional maupun 

kontemporer.  

Hipotesis kedua 

H2a : Budaya organisasi yang semakin inovatif akan semakin jarang 

menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional. 

H2b : Budaya organisasi yang semakin inovatif akan semakin sering 

menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hipotesis kedua ingin mengetahui pengaruh budaya organisasi inovatif 

terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional maupun kontemporer. 

Berdasarkan tabel uji hipotesis, hipotesis H2a tentang pengaruh budaya organisasi 

yang semakin inovatif terhadap frekuensi penggunaan praktik akuntansi 

manajemen tradisional memiliki nilai t-hitung 1,889 < t-tabel 1,96, artinya hipotesis 

H2a ditolak. Hipotesis H2b, pengaruh budaya organisasi yang semakin inovatif 

terhadap frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer 

memiliki nilai t-hitung 5,496 > t-tabel 1,96, artinya hipotesis H2b diterima. . Untuk 
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nilai koefisien H3b yaitu sebesar 0,486 dimana memiliki arah yang positif, sehingga 

budaya organisasi yang semakin inovatif akan semakin sering menggunakan 

praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hipotesis ketiga 

H3a : Budaya organisasi yang semakin berbasis aturan akan semakin sering 

menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional. 

H3b : Budaya organisasi yang semakin berbasis aturan akan semakin sering 

menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hipotesis ketiga ingin mengetahui pengaruh budaya organisasi berbasis 

aturan terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional maupun kontemporer. 

Berdasarkan tabel uji hipotesis, hipotesis H3a tentang pengaruh budaya organisasi 

yang semakin berbasis aturan terhadap frekuensi penggunaan praktik akuntansi 

manajemen tradisional memiliki nilai t-hitung 0,184 < t-tabel 1,96, artinya hipotesis 

H3a ditolak. Hipotesis H3b, pengaruh budaya organisasi yang semakin berbasis 

aturan terhadap frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer 

memiliki nilai t-hitung 2,086 > t-tabel 1,96, artinya hipotesis H3b diterima. Untuk 

nilai koefisien H3b yaitu sebesar 0,300 dimana memiliki arah yang positif, sehingga 

budaya organisasi yang semakin berbasis aturan akan semakin sering menggunakan 

praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hipotesis keempat 

H4a : Budaya organisasi yang semakin berorientasi pada tujuan akan semakin 

sering menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional. 
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H4b : Budaya organisasi yang semakin berorientasi pada tujuan akan semakin 

sering menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hipotesis keempat ingin mengetahui pengaruh budaya organisa si 

berorientasi pada tujuan terhadap praktik akuntansi manajemen tradisional maupun 

kontemporer. Berdasarkan tabel uji hipotesis, hipotesis H4a tentang pengaruh 

budaya organisasi yang semakin berorientasi pada tujuan terhadap frekuensi 

penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional memiliki nilai t-hitung 3,104 

> t-tabel 1,96, artinya hipotesis H4a diterima. Hipotesis H4b, pengaruh budaya 

organisasi yang semakin berorientasi pada tujuan terhadap frekuensi penggunaan 

praktik akuntansi manajemen kontemporer memiliki nilai t-hitung 0,938 < t-tabel 

1,96, artinya hipotesis H4b ditolak. Untuk nilai koefisien H4a yaitu sebesar 0,443 

dimana memiliki arah yang positif, sehingga budaya organisasi yang semakin 

berorientasi pada tujuan akan semakin sering menggunakan praktik akuntansi 

manajemen kontemporer. 

Hipotesis kelima 

H5a : Semakin sering penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional maka 

perubahan organisasi akan semakin jarang terjadi. 

H5b : Semakin sering penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional maka 

kinerja organisasi akan semaking kurang memuaskan. 

Hipotesis kelima ingin mengetahui pengaruh frekuensi penggunaan praktik 

akuntansi manajemen tradisional terhadap perubahan dan kinerja organisasi. 

Berdasarkan hasil tabel uji hipotesis, hipotesis H5a tentang frekuensi penggunaan 
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praktik akuntansi manajemen tradisional terhadap frekuensi perubahan organisasi 

memiliki t-hitung 1,637 < t-tabel 1,96, artinya hipotesis H5a ditolak. Hipotesis H5b, 

pengaruh frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional terhadap 

kinerja organisasi memiliki t-hitung 1,195 < t-tabel 1,96, artinya hipotesis H5b juga 

ditolak. 

Hipotesis keenam 

H6a : Semakin sering penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer 

maka perubahan organisasi akan semakin jarang terjadi. 

H6b : Semakin sering penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer 

maka kinerja organisasi akan semaking kurang memuaskan. 

Hipotesis keenam ingin mengetahui pengaruh frekuensi penggunaan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer terhadap perubahan dan kinerja organisasi. 

Berdasarkan hasil tabel uji hipotesis, hipotesis H6a tentang frekuensi penggunaan 

praktik akuntansi manajemen kontemporer terhadap frekuensi perubahan 

organisasi memiliki t-hitung 2,752 > t-tabel 1,96, artinya hipotesis H6a diterima. 

Hipotesis H6b, pengaruh frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen 

kontemporer terhadap kinerja organisasi memiliki t-hitung 3,016 > t-tabel 1,96, 

artinya hipotesis H6b juga diterima. Untuk nilai koefisien, kedua hipotesis memiliki 

arah yang positif berturut-turut yaitu 0,389 dan 0,377, sehingga penggunaan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer yang semakin sering akan meningkatkan 

frekuensi perubahan dan kinerja organisasi. 
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4.5. Pembahasan 

Pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

perubahan dan kinerja organisasi dipengaruhi positif oleh praktik akuntansi 

manajemen kontemporer. Namun, tidak untuk praktik akuntansi manajemen 

tradisional. Kemudian praktik akuntansi manajemen kontemporer dipengaruhi 

positif oleh budaya organisasi suportif, inovatif, dan berbasis aturan. Dan budaya 

organisasi yang berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi manajemen 

tradisional adalah budaya organisasi suportif dan berorientasi pada tujuan. Karena 

budaya suportif berpengaruh pada praktik akuntansi manajemen baik tradisional 

maupun kontemporer, sehingga budaya suportif dianggap tidak memberikan hasil 

riset dengan tidak dapat membedakan pengaruhnya terhadap masing-masing 

praktik. Selanjutnya budaya suportif tidak akan dibahas penulis. 

Adanya perbedaan dalam hal tantangan dan hambatan antara organisasi 

sektor publik dan swasta mengakibatkan organisasi sektor publik yang berjalan 

secara normatif mengalami kesulitan apabila harus membuat perubahan daripada 

organisasi sektor swasta (Ostroff, 2006). Padahal, perubahan organisasi sangat 

diperlukan untuk suatu organisasi sektor publik agar dapat menyelaraskan performa 

kinerja dengan tujuan pekerjaan yang telah dilakukan. Dimana seringkali konsep 

fungsi organisasi sektor publik adalah melayani masyarakat, namun dalam 

realitanya konsepsi melayani masyarakat tidak tertanam dengan baik di kalangan 

birokrat di Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah masyarakat yang dilayani 

meningkat setiap periodenya namun secara kualitas pelayanan tersebut masih 

seadanya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa tugas organisasi sektor 
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publik hanya bersifat administratif biasa bahkan untuk tingkatan jabatan tertentu 

ada pergeseran yang menyimpang. Konsekuensinya adalah pelayanan masyarakat 

seringkali tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan dibutuhkannya 

dekontruksi ulang sehingga adanya keselarasan antara performa kerja dengan 

pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa 

perubahan organisasi perlu sering dilakukan organisasi sektor publik.  

Perubahan organisasi tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya praktik 

akuntansi manajemen kontemporer yang semakin sering digunakan oleh organisasi 

sektor publik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dimana praktik akuntansi manajemen kontemporer berpengaruh positif 

terhadap perubahan organisasi. Dimana dengan adanya praktik akuntansi 

manajemen kontemporer dapat mendukung perubahan secara alami dan bersifat 

dinamis melalui standar praktik akuntansi manajemen kontemporer yang 

berorientasi pada efisiensi proses. 

Demikian juga dengan kinerja organisasi dimana sesuai hasil penelitian ini, 

bahwa semakin sering penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer juga 

dapat meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Hal ini karena praktik 

akuntansi manajemen kontemporer berfokus pada kinerja keuangan maupun non 

kuangan dimana organisasi sektor publik mulai menyadari pentingnya peranan 

pengukuran kinerja yang tidak hanya memperhatikan unsur keuangan semata 

sehingga akan membutuhkan praktik akuntansi manajemen kontemporer.  
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Adanya kebutuhan praktik akuntansi manajemen kontemporer untuk 

meningkatkan perubahan dan kinerja organisasi sektor publik tersebut, organisasi 

membutuhkan budaya organisasi yang semakin inovatif dan berbasis aturan. 

Dimana organisasi yang memiliki budaya organisasi yang semakin inovatif, akan 

meningkatkan frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan pada penelitian ini dan 

beberapa hasil penelitian yaitu Abdel-kader & Luther (2008) dan Baird et al. (2004). 

Dimana organisasi yang semakin melakukan inovasi produk, jasa maupun 

keterampilan karyawan dan terbuka pada perubahan, akan semakin sering 

menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer. Hal ini dikarenakan 

praktik akuntansi manajamen kontemporer dapat memberikan kontribusi pada 

pemenuhan strategi organisasi dengan budaya inovatif, seperti menekan biaya 

sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang up to date, dan kepuasan 

konsumen atau pengguna jasa yang merupakan persyaratan mutu dari persaingan 

yang dihadapi organisasi dengan budaya inovatif yang tinggi. Untuk budaya 

organisasi yang berbasis aturan, hasil uji ini juga sesuai hipotesis yang telah 

dirumuskan dan sama dengan hasil penelitian Erserim (2012), dan Ahmadabadi & 

Arabvand (2015). Organisasi dimana aktivitas organisasi didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal, akan semakin sering menggunakan 

praktik akuntansi manajemen kontemporer. Karena, dengan adanya tekanan 

pemerintah untuk menghemat biaya dan meningkatkan arus informasi, organisasi 

menggunakan teknik-teknik akuntansi manajemen kontemporer dengan tujuan agar 

pelaporan biaya dapat lebih akurat, lengkap, dan dapat ditelusur. 
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Terkait penolakan hipotesis yang ada pada penelitian ini, data sampel tidak 

dapat membuktikan hubungan praktik akuntansi manajemen tradisional dengan 

perubahan dan kinerja organisasi. Hal ini dapat dijelaskan oleh gambar berikut yang 

menunjukkan kuadran frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen baik 

tradisional maupun kontemporer berdasarkan data yang diperoleh dari responden 

penelitian ini. 

 
Gambar 4.1 Kuadran Frekuensi Penggunaan MAP 

 

Pada Gambar 4.1 terdiri dari empat kuadran yaitu A, B, C, dan D, dimana 

masing-masing kuadran menjelaskan frekuensi penggunaan praktik akuntansi 

manajemen tradisional dan kontemporer yang ada pada organisasi responden. 

Untuk kuadran A menunjukkan bahwa organisasi reponden menggunakan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer yang lebih sering daripada frekuensi 

penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional. Kuadran B menunjukkan 

bahwa praktik akuntansi manajemen tradisional maupun kontemporer sama-sama 
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sering digunakan. Kuadran C menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen 

tradisional maupun kontemporer sama-sama jarang digunakan. Dan kuadran D 

menunjukkan bahwa organisasi responden menggunakan praktik akuntansi 

manajemen tradisional lebih sering dibandingkan kontemporer. Pada kuadran yang 

ada pada Gambar 4.1 tersebut, juga didapatkan mayoritas jumlah organisasi 

responden ada pada kuadran B yaitu sebanyak 34 organisasi responden, 16 

responden ada pada kuadran D, 7 responden ada pada kuadran C dan tidak ada 

organisasi responden yang ada pada kuadran A. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas organisasi responden sering menggunakan praktik akuntansi manajemen 

baik tradisional maupun kontermporer daripada salah satunya. 

Data tersebut akan diolah kembali untuk menjadi alasan adanya penolakan 

hipotesis yang ada pada penelitian ini. Berikut analisa data tersebut yang dilakukan 

dengan analisis compare means. 

Tabel 4.13 Compare Mean Praktik Akuntansi Manajemen dengan 

Budaya Organisasi, Perubahan dan Kinerja Organisasi 

 
Sumber: Lampiran 6 

 

Mean Mean Mean Sig.

B C D (2-tailed)

CS 4.03 3.14 3.00 0.00

CI 3.07 1.57 2.08 0.00

CR 4.26 3.71 4.00 0.16

CG 4.12 3.50 4.38 0.06

OC 2.58 1.55 2.07 0.01

OP 3.84 3.00 3.42 0.02

Variabel

PRAKTIK AKUNTANSI MANAJEMEN
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Pada Tabel 4.13, terdapat perbedaan hasil terkait penggunaan praktik 

akuntansi manajemen pada budaya organisasi suportif, inovatif, perubahan, dan 

kinerja organisasi responden. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai Sig. (2-

tailed) lebih kecil dari 0,05, sehingga adanya hubungan penggunaan praktik 

akuntansi manajemen pada organisasi responden dengan budaya suportif, inovatif, 

perubahan dan kinerja orgnanisasi.  

Terkait perubahan dan kinerja organisasi, dapat dilihat bahwa rata-rata 

organisasi pada kuadran C yaitu organisasi yang jarang menggunakan praktik 

akuntansi manajemen tradisional maupun kontemporer sangat jarang melakukan 

perubahan organisasi (rendah) dan kinerja nya tergolong cukup memuaskan 

(sedang). Untuk organisasi pada kuadran D yaitu lebih sering menggunakan praktik 

akuntansi manajemen tradisional daripada kontemporer, memiliki perubahan dan 

kinerja yang sedikit lebih tinggi namun tetap pada rentang skala yang sama dengan 

organisasi pada kuadran C. Sedangkan untuk organisasi pada kuadran B dimana 

organisasi respoden sering menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional 

dan kontemporer, perubahan dan kinerja organisasi memiliki rentang skala yang 

cukup jauh lebih tinggi dibandingkan organisasi pada kuadran lainnya. Hal ini 

menjelaskan penolakan hipotesis terkait praktik akuntansi manajemen tradisional 

pada perubahan dan kinerja organisasi. Dimana tinggi maupun rendahnya 

penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional, tidak memiliki pengaruh 

signifikan yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan rata-rata yang sangat kecil 

untuk organisasi pada kuadran C dan D. Berbeda dengan organisasi pada kuadran 

B yang memiliki perubahan dan kinerja organisasi yang jauh lebih tinggi ketika 
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bukan hanya praktik akuntansi manajemen tradisional yang sering digunakan, 

melainkan praktik akuntansi manajemen kontemporer yang juga sering digunakan. 

Selain itu, Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) pada 

budaya inovatif lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa ditolaknya 

hipotesis penelitian terkait budaya inovatif yang berpengaruh negatif terhadap 

praktik akuntansi manajemen tradisional disebabkan oleh adanya data yang 

menunjukkan bahwa organisasi yang cukup sering melakukan inovasi juga 

menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional meskipun tidak signifikan 

karena masih tergolong dalam rentang skala rendah. Berbeda dengan halnya 

organisasi yang pada kuadran B dimana organisasi tersebut semakin sering 

melakukan inovasi, menjadikan organisasi lebih sering menggunakan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer dan tidak hanya tradisional. 

Hipotesis terkait budaya organisasi lainnya juga terdapat penolakan yaitu 

hipotesis pengaruh budaya organisasi berbasis aturan terhadap praktik akuntansi 

manajemen tradisional dan hipotesis pengaruh budaya berbasis aturan terhadap 

praktik akuntansi manajemen kontemporer. 

Budaya berbasis aturan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik akuntansi 

manajemen tradisional. Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil penelitian Dent (1991) 

bahwa organisasi sektor publik menggunakan praktik akuntansi manajemen 

tradisional sebagai sarana bertahan hidup untuk mencari peluang laba, efisiensi 

biaya, dan mengeliminasi aktivitas yang merugikan tanpa bergantung pada ada atau 

tidaknya peraturan ataupun tekanan dari pemerintah (sesuai kriteria budaya berbasis 
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aturan). Sedangkan penolakan budaya berbasis aturan terhadap praktik akuntansi 

manajemen kontemporer dijelaskan oleh hasil penelitian Lapsley & Wright (2004) 

yang menyebutkan bahwa penggunaan dan pengaplikasian praktik akuntansi 

manajemen kontemporer membutuhkan waktu yang cukup lama (time consuming) 

untuk mengevaluasi kriteria dan kinerja organisasinya. Namun, dengan praktik 

akuntansi manajemen kontemporer juga, mengevaluasi kinerja dapat dilakukan 

dengan lebih bervariasi dan akurat dibandingkan praktik akuntansi manajemen 

tradisional. Hal-hal tersebut menjadi faktor mengapa organisasi yang memiliki 

budaya berorientasi pada tujuan tidak secara signifikan mempengaruhi frekuensi 

penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer.


