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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis faktor 
komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan dan 
komitmen pimpinan yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam 
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini 
dilakukan di Pemerintahan Kota Tanjungpinang. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
faktor konfirmatori. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kesiapan aparatur daerah 
dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah katagori 
siap. Sedangkan untuk subfaktor yang paling dominan pada keempat faktor 
berdasarkan analisis faktor adalah kejelasan pembahasan rencana dalam 
implementasi, kemampuan penyampaian laporan keuangan tepat waktu, kebiasaan 
pegawai, pimpinan memotivasi pegawai melalui pemberian penghargaan. 

Kata kunci :  Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Kesiapan Implementasi, 
Analisis Faktor. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Perubahan atas  sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi 
disentralisasi berawal dari  krisis ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintahan. Dengan kata lain desentralissi fiskal menjadi alternatif jawaban  
dari tuntutan otonomi daerah, serta desentralisasi mengemban misi utama berupa 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah. 
Disamping itu dalam pelaksanaan  otonomi daerah selalu muncul permasalahan di 
antaranya, prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka 
melaksanakan fungsinya sebagai penyelengara pembangunan, penyelenggara 
pemerintah serta melayani masyarakat setempat tidak  sejalan dengan dinamika 
kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, untuk mendukung 
dalam pencapaian otonomi daerah tersebut harus di ikuti dengan serangkaian 
reformasi disektor publik. 

Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format 
lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk 
mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efesien, 
efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan 
good governance benar-benar tercapai (Mardiasmo 2004). Pada dasarnya New 
Public Management merupakan konsep manajemen sektor publik yang berfokus 
pada perbaikan kinerja organisasi. Penerapan konsep tersebut berimplikasi pada 
perlunya dilakukan perubahan manajerial, terutama menyangkut perubahan 
personel dan struktur organisasi. 

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor 
publik seyogyanya mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui 
laporan keuanganya. Maka dalam hal ini pemerintah selaku pengelola keuangan 
perlu membuat sebuah standar akuntansi sebagai acuan dan pedoman untuk para 
akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Sebagai upaya untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara  adalah 
dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar 
akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok 
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah 
di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar 
tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu 
keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan sebagai 
perwujudan dari reformasi akuntansi sektor publik. 
 Dalam hal ini, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 
menjadi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 merupakan suatu kewajiban 
bagi setiap daerah. Maka proses dalam implementasi kebijakan peraturan 
pemerintah tersebut membutuhkan perencanaan yang maksimal. Menurut 
Anderson Dalam tahir (2011) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai 
tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan 
suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasikan kebijakan menjadi dua : 
subtansif dan prosedural. Kebijakan subtansif yaitu apa yang dikerjakan oleh 



pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagiamana kebijakan 
tersebut diselenggarakan. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh 
paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan 
gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya 
mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.  

 Selanjutnya fokus penelitian ini lebih kepada memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan mengacu 
teori kesiapan yang dikemukan oleh Holt et al (2007). Masuknya babak baru 
dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan khususnya Pemerintah Kota 
Tanjungpinang sudah menyikapi dan menyiapkan diri dalam menjalankan 
peraturan pemerintah yang baru. Dari latar belakang diatas penulis berkesimpulan  
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Implementasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah”. 

Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah  

1. Adakah hubungan antara faktor komunikasi dan kesiapan aparatur daerah 
dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang 
SAP basis akrual ? 

2. Adakah hubungan antara faktor kompetensi sumber daya manusia dan 
kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 
71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual ? 

3. Adakah hubungan antara faktor resistensi terhadap perubahan dan 
kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 
71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual ? 

4. Adakah hubungan antara faktor komitmen pimpinan dan kesiapan aparatur 
daerah dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 
tentang SAP basis akrual ? 

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah hubungan antara faktor komunikasi dan 
kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 
71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual.  

2. Untuk mengetahui adakah hubungan antara faktor kompetensi sumber 
daya manusia dan kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan 
pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual.  

3. Untuk mengetahui adakah hubungan antara faktor resistensi terhadap 
perubahan dan kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan 
pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. 

4. Untuk mengetahui adakah hubungan antara faktor komitmen pimpinan dan 
kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 
71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. 

 



TINJAUAN LITERATUR 

A. Otonomi Daerah 

 Berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang 
nomor  25 tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah                    
(reformasi pemerintahan daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di 
Indonesia). Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. 
Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 
pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang 
pemerintahan kepihak swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo 2002). 

  Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999, kebijakan desntralisasi dan 
otonomi daerah di Indonesia adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan 
hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya dalam 
pembangunan dan pelayanan kepada masyaraka. Daerah otonomi  di Indonesia 
terdiri dari Propinsi dan Kabupaten/ Kota, dengan titik berat otonomi 
dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota. 

     B. Akuntansi Sektor Publik 

 Perkembangan sektor publik tidak lepas dari peran pemerintah mengingat 
pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di 
negara ini. Terjadinya reformasi di Indonesia juga memberikan dampak signifikan 
dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola 
secara profesional membuka kesadaran bagi setiap masyarakat terutama aparat 
pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan 
berupaya memberikan pelayanan terbaik. 

 Menurut Mardiasmo (2004) dalam perkembangan yang terjadi pada sektor 
publik, perlakuan atas akuntansi sektor publik ikut serta berubah. Sebagai contoh 
adalah terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi 
akuntansi berbasis akrual. Pengamplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor 
publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for 
service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan pelayanan bagi publik serta menetukan harga pelayanan yang 
dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang digunakan 
untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan 
(proper matching cost against revennue). 

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba (Erlina dan Rasdianto 
2013). Dalam praktik keseharian, pengelolaan entitas ekonomi perlu memiliki 
keahlian akuntansi sektor publik agar laporan yang disajikan sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan sektor publik atau yang lebih dikenal dengan standar 
akuntansi pemerintah. 

 



   C. Standar Akuntansi Pemerintah 

 Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akutansi yang telah 
dilakukan dari proses pengidentifikasian, pengukuran dan pencatatan dari 
transaksi ekonomi (keuangan) entitas daerah yang dijadikan informasi dalam 
rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam pengambilan 
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang 
memerlukan serta, disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam 
peraturan pemerintah yang tertuang dalam standar akuntansi pemerintah.  

 Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar 
akuntansi pemerintah  pada pasal 1 ayat (3) berbunyi standar akuntansi 
pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keungan pemerintah. Hal ini 
menunjukan bahwa laporan keuangan pemerintah sudah memiliki standar hukum 
dalam penyajian kualitas laporan keuangan. 

    D. Perkembangan Akuntansi  Pada Pemerintahan 

 Lahirnya paket undang-undang dibidang pengelolaan keuangan negara 
merupakan awal dari reformasi di bidang keuangan pemerintah. Adapun undang-
undang tersebut adalah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 
negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. 

 Dibawah naungan undang-undang tersebut diterbitkan pula peraturan 
pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah, diantaranya peraturan 
pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti dari peraturan pemerintah 
nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, yang dianggap 
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 ini tidak memberikan informasi yang 
lebih lengkap terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. 

 Pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi 
pemerintah pencatatan akuntansi yang digunakan masih berbasis kas menuju 
akrual dan masih bersifat sementara sampai dengan dinyatakan pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja diakui didalam basis akrual. 

 Maka peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 merupakan jawaban atas 
tuntutan reformasi keuangan yang dianggap menghasilkan laporan keuangan yang 
dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan dalam pengambilan 
keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam peraturan tersebut sistem 
pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akuntansi berbasis akrual. 

    E. Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana 
diamanatkan undang-undnag nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan 
undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, pemerintah 
telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar 



akuntansi pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang SAP 
berbasis akrual dan SAP kas menuju akrual. Sesuai dengan peraturan pemerintah 
tersebut, pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis akrual secara bertahap 
seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut. 

Menghadapi babak baru atas  perubahan basis akuntansi dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah maka perlu berbagai kesiapan  dan perencanaan agar 
pencapaiannya dapat dilaksanakan maksimal. Dengan demikian pemerintah 
daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 
implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam proses 
pencapaian seperti yang diharapkan. 

Peran sumber daya manusia atas akuntansi keperilakuan menjadi faktor 
penting dalam keberlangsungan sebuah entitas, dengan demikian akuntansi tidak 
dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan 
informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Akuntansi keperilkauan 
menggunakan metodelogi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran 
informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi 
keputusan bisnis dan hasilnya. Menurut Lubis (2010) Akuntansi keperilakuan 
menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut. 

1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-
orang dan kinerja perusahaan. 

2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan 
terhadap perencanaan strategis. 

3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan 
keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. 

 Akhirnya, akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu 
berkembang sepanjang waktu seiring dengan perkembangan lingkungan 
akuntansi, agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. 
Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang 
mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi 
keperilakuan dari organisasi dimana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan 
diakui keberadaanya. Menurut Suartana (2010) akuntansi keperilakuan adalah 
suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi fungsi-
fungsi akuntansi pelaporan.  

 Dalam sebuah organisasi perubahan selalu dilakukan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas organisasi, maka semua anggota mempunyai peran 
yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut 
bergantung pada seberapa besar porsi tanggungjawab dan rasa tanggungjawab 
anggota tersebut terhandap pencapaian tujuan. Merujuk dari sejuah mana 
keberhasilan akan pencapaian tujuan tersebut, oleh sebab itu  penting untuk 
melihat terlebih dahulu sejauh mana persiapan yang disiapkan. 

 Kesiapan merupakan bagian dari faktor penting karena melibatkan 
karyawan untuk mendukung inisiatif perubahan. Menurut Armenakis et al dalam 



Wiyono (2008) kesiapan adalah penandaan konigtif terhadap perilaku dari 
penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Dan siap untuk berubah 
adalah  ketika orang-orang dan  struktur organisasi sudah dipersiapkan dan 
mampu untuk berubah. 

Holt et al (2007) kesiapan untuk berubah didefinisikan sebagai sikap 
komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (yaitu, apa yang 
sedang berubah), proses (yaitu, bagaimana perubahan di laksanakan), konteks 
(yaitu, keadaan dimana perubahan itu terjadi) dan individu (yaitu, karakteristik 
dari mereka yang diminta untuk berubah) yang terlibat. Selain itu, kesiapan secara 
kolektif mencerminkan sejauh mana seorang individu atau individu kognitif dan 
emosional cenderung untuk menerima, merangkul dan mengadopsi sebuah 
rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo. 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009) metode penelitian kualitatif sering disebut 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 
(natural setting). Kemudian Sugiyono mengemukakan bahwa karakteristik dalam 
penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian kuantitatif 
digunakan peneliti untuk membantu dalam pendeskripsian dan menganalisis 
faktor. Menurut Arikunto (2002: 153) Analisis faktor dapat dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan skor faktor dengan skor total setelah terlebih dahulu mengetahui 
kekhususan tiap faktor. Metode ini digunakan peneliti untuk memahami faktor-
faktor kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam implementasi peraturan 
pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. 

 
Populasi dan Sampel 
 

Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sugiyono (2009:80) 

Pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
unutuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintahan Kota 
Tanjungpinang. 

 
Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2009:81) adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  Yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah pegawai satuan kerja perangkat daerah  
  Sedangkan teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah 
Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling atau pengambilan 
anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
dalam populasi itu. 



Pengumpulan Data 
Aparatur bagian keuangan sebagai pelaksana dalam bidang penyusunan 

laporan keuangan di setiap SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang menjadi 
partisipan dalam memperoleh data penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh 
peneliti dengan cara antara lain :  
1. Kuesioner 

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang 
dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan yang sudah penulis 
siapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden. Sugiyono (2009:142) 
Kuisioner  merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawab. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian diambil dari penelitian 
terdahulu yaitu penelitian Hetti (2013). Pengukuran menggunakan skala likert 
untuk menunjukan sangat setuju skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan 
sangat tidak setuju skor 1.  

2. Observasi  
Menurut Sugiyono (2009:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Dari segi 
proses pelaksanaan pengumpulan data observasi yang digunakan adalah observasi 
non partisipan kemudian dari segi instrumentasi menggunakan obsevasi tidak 
terstruktur. 
3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip 
teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, baik buku, jurnal, internet 
maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topic atau variable penelitian. 
Studi pustaka ini dengan mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap 
permasalahan yang akan diteliti. 
 
Operasional  Variabel 

Terdapat tiga faktor  yang memiliki hubungan dengan kesiapan 
implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar 
akuntansi pemerintah basis akrual  yaitu faktor informasi, faktor keterampilan, 
dan faktor perilaku. Ketiga faktor tersebut diukur dengan menggunakan skala 
linkert, adapun pengukuran antara lain sangat setuju skor 4, setuju skor 3, tidak 
setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. 

1. Faktor komunikasi, berkaitan dengan kebijakan standar akuntansi 
pemerintah  peranan komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan 
dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses 
penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi.  

2. Faktor kompetensi sumber daya manusia, berkaitan dengan implementasi 
kebijakan sumber daya manusia adalah sebagai pelaksana. Menurut 
Wibowo (2007) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang 
berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan 



karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap 
kinerjanya. 

3. Faktor resistensi terhadap perubahan berkaitan dengan kecenderungan 
bagi pekerja  untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan 
organisasi, baik untuk individual atau organisasional. 

4. Faktor komitmen pimpinan, berkaitan dengan Sikap atau perilaku anggota 
organisasi pada umumnya dipengaruhi oleh sistem nilai dan yang dianut 
dalam organisasi dan dipengaruhi pula oleh pimpinanya 

Analisis Data 
Analisis data dilakukan dalam dua metode yaitu dengan metode kualitatif  

dan kuatitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan faktor 
kesiapan Pemerintah daerah dan metode kuantitatif yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis faktor dengan bantuan SPSS 21. Analisis faktor 
konfirmatori yaitu suatu teknik analisis faktor dimana secara apriori berdasarkan 
teori dan konsep yang sudah diketahui dipahami atau ditentukan sebelumnya, 
maka dibuat sejumlah faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. 
Pembentukan faktor konfirmatori secara segaja berdasarkan teori dan konsep, 
dalam upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor yang mewakili 
beberapa item atau sub variabel yang merupakan variabel teramati. Tujuan 
penggunaan analisis faktor adalah pertama untuk mengidentifikasi adanya 
hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Kedua untuk menguji 
validitas dan reabilitas instrumen. 
A. Tahapan analisis kualitatif 

Menurut Sugiyono (2009:246) Data kualitatif dianalisis dengan tahap : 
1. Reduksi data : mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
2. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. 
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 
teori. 

B. Tahapan analisis faktor  
1. Membentuk matrik korelasi, yaitu table yang menunjukan interkorelasi 

diantara seluruh seluruh variabel yang diobservasi 
2. Menentukan nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) syarat nilai KMO  adalah 

jika nilai hitung lebih besar dari 0,5 
3. Menentukan nilai MSA (Measure of Sampling Adequace) yaitu item-item 

yang layak diikutsertakan dalam analisis faktor lanjutan. Syarat nilai MSA 
adalah jika nilai hitung lebih besar dari 0,5 

4. Melakukan ekstraksi faktor yang berguna untuk mempertahankan faktor 
tertentu yang memiliki eigen-value melebihi suatu nilai tertentu. Metode 



yang digunakan dalam ekstraksi faktor adalah principal component 
analisys. 

5. Setelah faktornya terbentuk maka dapat dilakukan analisis data lanjutan 
dengan menggunakan nilai skor faktor. 
 

PEMBAHASAN 

Profil Kota Tanjungpinang 

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada 
pada 00 51’ sampai dengan 00 59’ lintang utara dan 104 23’ sampai dengan 104 
34’ bujur timur. Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 KM2 dengan 
keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai tepi 
laut. Batas wilayah Kota Tanjungpinang Sebelah utara : Kecamatan Bintan Utara 
Kabupaten Bintan, Sebelah selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, 
Sebelah barat : Kecamatan Galang Kota Batam, Sebelah timur : Kecamatan 
Bintan Timur Kabupaten Bintan 

 

Karakteristik Responden 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada pegawai bagian 
keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat diketahui karakteristik 
responden yaitu : 

a. Jenis kelamin  
Karakteristik pegawai bagian keuangan di setiap satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Tanjungpinang berdasarkan jenis kelamin 
dapat dilihat dari tabel berikut : 

Karakteristk responden berdasarkan jenis kelamin 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Pria 24 36,4 36,4 36,4 
Wanita 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

Sumber : Data Diolah SPSS 21 (2014) 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin pegawai 

bagian keuangan didominasi oleh kaum wanita dimana terdapat 42 orang dengan 
persentase 63,6 %. Kemudian untuk kaum laki-laki terdapat 24 orang dengan 
persentase 36,4 % dari keseluruhan responden. 

 
b. Tingkat Pendidikan 

Karakteristik pegawai bagian keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang 
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat didalam tabel berikut : 

 



 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

SMA 23 34,8 34,8 34,8 
Diploma 11 16,7 16,7 51,5 
Sarjana 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

Sumber : Data Diolah SPSS 21 (2014) 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui pendidikan pegawai bagian 

keuangan di Pemerintahan Kota Tanjungpinang terdiri dari pendidikan sarjana 
sebanyak 32 orang atau 48,5 % dari keseluruha responden. Pendidikan diploma 
sebanyak 11 orang atau 16,7 %  dan  pendidikan SMA sebanyak 23 orang atau 
34,8 % dari keseluruhan responden. 

  
Karakteristik Jawaban Responden Terhadap Variabel 

1. Variabel Komunikasi 
Untuk mengetahui kesiapan responden terhadap variabel komunikasi yang 

diukur melalui indikator, maka dapat dilihat dari frekuensi jawaban responden 
sebagai berikut : 

Indikator 
Skala likert 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kumulatif 

(%) ss s ts sts 
4 3 2 1 

Penyampaian info 22 37 7 0 213 80,68 
83,84 Kejelasan info 29 35 2 0 225 85,23 

Kosistensi info 30 34 2 0 226 85,61 
Sumber : Data Diolah (2014) 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan pegawai bagian 
keuangan di Pemerintahan Kota Tanjungpinang telah mendapatkan informasi 
tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang mana ditunjukan 
sebesar 83,84%. Apabila nilai tersebut ditranformasikan kedalam kriteria siap dan 
tidak siap maka akan berada pada rentang siap dalam pelaksanaan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual.   

 
2. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Untuk mengetahui kesiapan responden terhadap variabel Kompetensi 
sumber daya manusia yang diukur melalui indikator, maka dapat dilihat dari 
frekuensi jawaban responden sebagai berikut : 

Indikator 
Skala likert 

Frekuensi 
persentase 

(%) 
kumulatif 

(%) ss s Ts sts 
4 3 2 1 

Pengetahuan 17 47 2 0 213 80,68 
81,69 

Program diklat 20 44 2 0 216 81,82 



Kemampuan 20 46 0 0 218 82,58 
Sumber : Data Diolah (2014) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan pegawai bagian 
keuangan di Pemerintahan Kota Tanjungpinang telah memiliki kompetensi  
tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang mana ditunjukan 
sebesar 81,69%. Apabila nilai tersebut ditranformasikan kedalam kriteria siap dan 
tidak siap maka akan berada pada rentang siap dalam pelaksanaan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual.  

 
3. Variabel Resistensi terhadap perubahan 

Untuk mengetahui kesiapan responden terhadap variabel resistensi 
terhadap perubahan yang diukur melalui indikator, maka dapat dilihat dari 
frekuensi jawaban responden sebagai berikut : 

 

Indikator 
Skala likert 

Freku- 
ensi 

Persentase 
(%) 

Kumulatif 
(%) ss s ts sts 

4 3 2 1 
Adaptasi 9 52 5 0 202 76,52 

77,10 

Perubahan membuat susah 0 0 49 17 115 43,56 

Ketersediaan juknis 32 33 1 0 229 86,74 

Kebiasaan 18 44 4 0 212 80,30 

Penyesuaian jlh pegawai 10 51 5 0 203 76,89 

Penyesuaian struktur  27 31 8 0 217 82,20 
Sumber : Data Diolah (2014) 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan pegawai bagian 
keuangan di Pemerintahan Kota Tanjungpinang dilihat dari faktor resistensi 
menerima akan perubahan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 
ditunjukan sebesar 77,10%. Apabila nilai tersebut ditranformasikan kedalam 
kriteria siap dan tidak siap maka akan berada pada rentang siap dalam 
pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.   

 
4. Variabel Komitmen Pimpinan 

Untuk mengetahui kesiapan responden terhadap komitmen pimpinan yang 
diukur melalui indikator, maka dapat dilihat dari frekuensi jawaban responden 
sebagai berikut : 

Indikator 
Skala Linkert 

Frekuensi  
Persentase 

(%) 
Kumulatif 

(%) ss s ts sts 

Diskusi 26 35 5 0 219 82,95  

Motivasi 17 47 2 0 213 80,68 82,58 

Keyakinan 24 42 0 0 222 84,09  



Sumber : Data diolah (2014) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan komitmen pimpinan 
dalam menghadapi perubahan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual  
ditunjukan sebesar 82,58 %. Apabila nilai tersebut ditranformasikan kedalam 
kriteria siap dan tidak siap maka akan berada pada rentang siap dalam 
pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.  

 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil suatu 
simpulan yaitu :  

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara faktor komunikasi 
dan kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan pemerintah 
nomor 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara faktor kompetensi 
sumber daya manusia dan kesiapan aparatur daerah dalam implementasi 
peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara faktor resistensi 
terhadap perubahan dan kesiapan aparatur daerah dalam implementasi 
peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. 

4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara faktor komitmen 
pimpinan dan kesiapan aparatur daerah dalam implementasi peraturan 
pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. 

Saran  

Berdasarkan penelitian atas implementasi standar akuntansi pemerintah 
berbasis akrual di Pemerintahan Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa hal yang 
harus diperhatikan agar implementasi SAP 2010 dapat terlaksana dengan baik 
yaitu : 

1. Dari aspek komunikasi, diperlukannya sosialisasi sistem akuntansi basis 
akrual  kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah khususnya pada 
bagian keuangan terhadap perubahan SAP 2010 

2. Dari aspek kompetensi sumber daya manusia, memberikan pendidikan 
dan pelatihan mengenai proses penyusunan laporan keuangan dengan 
sistem SAP 2010 dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur 
daerah. 

Dari aspek resistensi terhadap perubahan dan komitmen pimpinan, diperlukan 
komitmen pribadi dalam menerima perubahan dan diterbitkan peraturan 
pemerintah daerah yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010. 
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