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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Organisasi sektor publik saat ini beroperasi di lingkungan yang terus 

berubah, ditandai dengan peningkatan globalisasi dari ekonomi dunia, 

mengintesifkan persaingan pasar dan deregulasi dari perusahaan milik negara 

(Magd dan Curry, 2003). Ditambah lagi, sebagian besar dana operasi dari 

organisasi sektor publik ini masih bergantung pada pemerintah pusat. Sehingga 

informasi akuntansi memiliki peranan penting di dalam tren perubahan tersebut 

dan bagaimana organisasi bisa beroperasi dengan biaya yang efektif dan efisien, 

dengan praktik akuntansi manajemen yang menjadi kunci utamanya dari 

informasi organisasional. Sebelumnya telah ada traditional management 

accounting practices, yang memiliki keterbatasan pada kebutuhan informasi 

organisasional yang disebabkan karena mereka hanya berfokus pada jangka 

pendek saja. Maka untuk mengatasi hal tersebut, terbentuklah contemporary 

management accounting practices (Joshi dkk, 2011). Contemporary management 

accounting practices ini menawarkan beberapa manfaat pada organisasi, 

diantaranya menambah efektivitas, daya saing, peningkatan kualitas dan 

menambah fokus pelanggan (Joshi dkk,2011). Namun meski memiliki manfaat 

yang baik, masih belum banyak organisasi sektor publik yang menerapkan 

contemporary management accounting practices sehingga penting untuk meneliti 
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faktor terkait yang mempengaruhi tingkat adopsi contemporary management 

accounting practices (Nuhu, 2017). 

Penelitian sebelumnya oleh Nuhu dkk (2017) yang menguji hubungan antara 

penggunaan Management Control System terhadap tingkat adopsi contemporary 

management accounting practices memberikan hubungan empiris antara 

pendekatan untuk menggunakan management control system terhadap tingkat 

adopsi contemporary management accounting practices. Selain itu, Nuhu dkk 

(2017) juga menguji hubungan antara tingkat adopsi contemporary management 

accounting practices dengan kesuksesan dari penerapan contemporary 

management accounting practices tersebut, yang memberikan hasil bahwa 

kesuksesan dari penerapan contemporary management accounting practices 

tersebut sangat dipengaruhi dari sejauh mana organisasi mengadopsi 

contemporary management accounting practices. Sehingga ketika tingkat adopsi 

contemporary management accounting practices tinggi maka akan diikuti oleh 

kesuksesan penerapan contemporary management accounting practices yang 

tinggi juga. Oleh karena itu mengingat keberhasilan contemporary management 

accounting practices lebih tinggi membutuhkan tingkat adopsi contemporary 

management accounting practices juga lebih tinggi, organisasi sektor publik harus 

berusaha keras untuk meningkatkan penerapan praktik tersebut. 

Namun masih terdapat keterbatasan di dalam penelitian ini, yaitu hanya satu 

aspek management control system saja yang menjadi variabel independen dalam 

penelitian yaitu pendekatan untuk menggunakan management control system. 

Sehingga tujuan dari penelitian  ini adalah untuk memenuhi keterbatasan dari 
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penelitian Nuhu dkk (2017) dengan menambahkan aspek lain dari management 

control system yaitu karakteristik management control system. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah 

karakteristik management control system ini memiliki pengaruh terhadap adopsi 

dari contemporary management accounting practices serta ingin mengetahui 

apakah jika penelitian ini direplikasi pada organisasi sektor publik di Kota 

Semarang dengan menambahkan satu variabel yaitu karakteristik management 

control system akan memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. 

Sehingga peneliti melakukan riset dengan judul ”Pengaruh Penggunaan dan 

Karakteristik Management Control System terhadap Tingkat Adopsi 

Contemporary Management Accounting Practices”. 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Dari keadaan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan interaktif management control system 

berpengaruh terhadap tingkat adopsi contemporary management 

accounting practices? 

2. Apakah penggunaan diagnostik management control system 

berpengaruh terhadap tingkat adopsi contemporary management 

accounting practices? 



4 
 

 

 

3. Apakah karakteristik management control system berpengaruh 

terhadap tingkat adopsi contemporary management accounting 

practices? 

4. Apakah tingkat adopsi contemporary management accounting 

practices berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan contemporary 

management accounting practices? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam riset ini penulis membatasinya pada ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut: 

a. Organisasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

organisasi sektor publik yang ada di Kota Semarang. 

b. Kuesioner dalam penelitian ini hanya dapat diisi oleh kepala akunting 

dan keuangan atau kepala bisnis unit. 

c. Setiap organisasi hanya dapat melakukan satu kali pengisian kuesioner. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  1.3.1 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai 

pengaruh penggunaan dan karakteristik management control system 
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terhadap tingkat adopsi contemporary management accounting practices 

pada organisasi sektor publik di Kota Semarang.  

 

  1.3.2 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.  Bagi Riset 

 Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan riset 

terdahulu yang belum banyak menguji mengenai pengaruh penggunaan 

dan karakteristik management control system terhadap tingkat adopsi 

contemporary management accounting practices. 

2. Bagi Praktik 

 Adopsi contemporary management accounting practices di dalam 

sebuah organisasi sektor publik perlu diperhatikan karena contemporary 

management accounting practices menawarkan cukup banyak manfaat 

seperti menambah efektivitas, daya saing, peningkatan kualitas dan 

menambah fokus pelanggan. Sehingga organisasi sektor publik yang 

beroperasi dengan mengandalkan dana dari pemerintah pusat dapat 

beroperasi secara lebih efisien dan kepercayaan masyarakat akan 

organisasi tersebut dapat meningkat. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

 BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi berbagai teori dan hipotesis yang 

dikembangkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, 

pengembangan hipotesis, serta kerangka pikir. 

 BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

   Bab ini berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data / uji 

hipotesis. 

 BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisi distribusi jawaban dari responden, dan hasil 

pengujian hipotesis. 

 BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dan keterbatasan dari 

penelitian yang dilakukan. 

 

 


