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ABSTRAK 

 

Rosiana, 2016: Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah 

Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komitmen, 

Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Akuntansi Keuangan 

Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Sampel penelitian terdiri dari 34 SKPD dengan sumber data dari Kepala 

SKPD (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara yang mewakili 

masing-masing SKPD sebanyak 102 orang. Metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan Sampling Jenuh ( sensus).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, 

teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi 

pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara teknik penentuan 

skor, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan 

uji hipotesis.  

 Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara komitmen, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan 

sistem akuntansi keuangan terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan 

standar akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 

dengan persamaan regresi Y = -0,254+0.197 X1 + 0.327 X2 + 0.427 X3 + 0.082 X3+ e. 

Kata kunci:  Komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem 

akuntansi keuangan, kesiapan pemerintah daerah, penerapan SAP 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan  

Untuk memperbaiki kinerja sektor publik dalam bidang pelaporan penggunaan 

anggaran dan keuangan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang dijadikan 

pedoman kerja. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi 

dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan 

menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas 

informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta 

menyulitkan dalam pengauditan. 

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan merupakan 

masalah yang serius bagi praktik akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat 

bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan 

mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi 

merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang 

berkepentingan dan bermanfaat bagi pembangunan akuntansi sektor publik itu 

sendiri. 

Dalam beberapa waktu terakhir standar akuntansi indonesia telah beberapa kali 

mengalami berubahan, diantaranya standar akuntansi yang pada awalnya berbasis 

kas berubah menjadi standar akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward 

accrual) seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi berbasis kas 

menuju akrual (cash toward accrual) diharapkan dapat menjembatani perubahan 

dari akuntansi berbasis kas menjadi akrual penuh sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetang Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis Akrual.  

Dengan diberlakukannya SAP Berbasis Akrual, peraturan pelaksanaan dan 

sistem akuntansi sudah pasti akan berubah, demikian juga dengan kapasitas dan 

kemampuan SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang 

memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih 

rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. 

Seiring dengan perubahan-perubahan standar akuntansi pemerintahan di 

Indonesia dengan sendirinya Pemerintah daerah juga harus mempersiapkan segala 

sesuatunya baik dari segi sistem pemerintahan, perangkat-perangkat kerja 

termasuk sumber daya manusianya dan segala kebijakan Daerah. 

Dengan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti dengan judul 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah 

dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Anambas”. 

 

 Berdasarkan  uraian  latar belakang yang telah penulis uraikan di  atas  maka 

perumusan masalahnya adalah apakah komitmen berpengaruh terhadap kesiapan 

Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Anambas. Apakah sumberdaya manusia berpengaruh 

terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Apakah sarana dan prasarana 

berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi 



 

 

Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Apakah sistem 

akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Apakah komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem 

akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas 

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 

komitmen terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Untuk mengetahui pengaruh 

sumberdaya manusia terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Untuk mengetahui 

pengaruh sarana dan prasarana terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kesiapan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Untuk mengetahui pengaruh komitmen, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kesiapan 

Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

 

 

2. Landasan Teori 

a. Akuntansi Pemerintahan 

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan mendefenisikan akuntansi sebagai “proses pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penginterprestasian atas hasilnya serta penyajian laporan”. 

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian dari akuntansi, maka 

didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi 

yang terjadi di pemerintahan daerah. Dalam akuntansi pemerintahan, data 

akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan 

keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 

masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat 

dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan 

daerah. Akuntansi keuangan daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan 

akuntansi pemerintah kabupaten/kota. 

 

b. Standar Akuntansi Pemerintahan 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 

2005). SAP telah disusun dengan berorientasi pada IPSAS. Selain itu dalam 



 

 

penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 

Menurut Mardiasmo (2009) menerangkan bahwa dalam mentapkan standar 

akuntansi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain : 

1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam 

laporan keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh 

pengguna informasi. 

2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang 

memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan 

keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat 

membuktikan kewajarannya. 

3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan 

yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam 

bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan 

peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. 

4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. 

 

c. Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) 

Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan 

yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis 

yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka 

implementasi Standar akuntansi Pemerintahan. 

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem 

akuntansi yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat 

pemerintah akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini telah 

dikeluarkan PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat 

pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu 

pada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. 

Untuk implementasi pada pemerintah daerah, Departemen Dalam Negeri telah 

membuat serangkai kebijakan/strategi implementasi SAP antara lain: 

1. Omnibus Regulation : Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 

2. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi (antara lain 

jenis laporan keuangan, penyesuaian beberapa kode rekening, perubahan 

sistem dan prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah). 

3. Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem 

pertanggungjawaban sesuai Kepmendagri 29/2002.  

4. Revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif. 

5. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi 

standar akuntansi. 

6. Pelaksanaan Daerah media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam penerapan 

PP SAP. DMI adalah salah satu program Depdagri melalui Ditjen BAKD 



 

 

dalam rangka menegakkan pilar good governance: akuntabilitas, partisipasi 

masyarakat, dan transparansi, melalui pemberian pedoman, pembinaan, 

bimbingan, diklat, konsultasi dan pengawasan. Implementasi dilaksanakan 

sesuai dengan kemampuan daerah, dan perlu adanya sosialisasi dan penyamaan 

persepsi kepada para stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya) 

7. Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak-pihak yang berwenang. 

 Selain dari pada itu, aparatur yang bertugas menyusun laporan keuangan dan 

untuk menjalankan SAP juga mendapat dukungan dari KSAP. Dalam rangka 

implementasi SAP, KSAP telah menyiapkan help desk. Dengan help desk, 

diharapkan dapat menjadi solusi jika terdapat masalah dalam implementasi. 

KSAP akan memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan (ToT, Inhause 

training, dll) agar pemahaman akan SAP semakin meluas bagi para pengguna. 

 

d. Komitmen Organisasi 

Untuk menjalankan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka sangat diperlukan komitmen 

yang kuat antara para pelaksana dan pimpinan di tiap-tiap SKPD. Komitmen 

antara Kepala SKPD sebagai pimpinan dan para bendara serta pejabat penata 

keuangan di tiap-tiap SKPD turut menentukan keberhasilan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Variasi definisi dan ukuran komitmen organisasi sangat luas. Sebagai sikap, 

komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk 

tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras 

sesuai keinginan organisasi; (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan 

loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota 

organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 

serta kemajuan yang berkelanjutan (Fred Luthan, 2006:249) 

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan 

dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. Mathis 

dan Jackson (dalam Sopiah, 2008 : 155) mendefinisikan komitmen organisasional 

sebagai derajad dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya 

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 

perubahan. Salah satu penyebab kelemahan dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan pada beberapa Daerah adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan 

kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 

Menurut Ikhsan dan Ishak (2008) bahwa komitmen organisasi merupakan 

tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi 

tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya 

dalam organisasi itu. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih 

mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan 

organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat 

individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. 

e. Sumber Daya Manusia 



 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan 

pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut 

merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan 

yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan 

daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi 

perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen 

dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem 

pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor 

Publik, 2006).  

Wiley dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan 

pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha 

mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh 
karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan 

sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. 

 

f. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan dalam rangka persiapan 

pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di pemerintahan Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Sarana dan Prasarana di pemerintahan Kabupaten 

Kepulauan anambas dapat menjadi kendala pelaksanaan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Karena letak daerah yang jauh dan Kabupaten Kepulauan Anambas 

termasuk Kabupaten yang masih muda. Sarana dan prasarana adalah pendukung 

utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diukur dengan 

aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akrual (Grigg, 

2000). 

Dalam penelitian Ririz Setiawati Kusuma (2013) menunjukkan indikator 

sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 

1. Kemauan dalam menyiapkan sarana ruangan 

2. Dukungan sarana perangkat lunak 

3. Dukungan sarana basis data pendukung 

4. Dukungan sarana administrasi 

5. Dukungan anggaran 

6. Dukungan sumber daya manusia 

 

g. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntasi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan 

operasi pemerintah.  

Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 

70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Sistem Akuntansi 



 

 

Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, 

penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta 

pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam  

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang 

bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan 

dana.  

  

3. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diatas untuk menguji pengaruh 

komitmen terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh nilai sig 0,012 < 0,05 dengan nilai thitung 

sebesar 2,547> ttabel 1,66071 maka dapat diartikan H1 diterima dan Ho ditolak. 

Yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen 

terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu besarnya pengaruh 

komitmen terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas jika dilihat dari nilai 

standardized coefficient (nilai beta2) adalah sebesar 0.036 atau sebesar 3%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti didalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diatas untuk menguji pengaruh 

sumber daya manusia terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung 

sebesar 4,515 > ttabel 1,66071 maka dapat diartikan H1 diterima dan Ho ditolak. 

Yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya 

manusia terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu 

besarnya pengaruh sumber daya manusia terhadap kesiapan Pemerintah dalam 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas jika dilihat dari nilai standardized coefficient (nilai beta2) adalah 

sebesar 0.119 atau sebesar 11,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable 

lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diatas untuk menguji pengaruh 

sarana dan prasarana terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung 

sebesar 4,903 > ttabel 1,66071 maka dapat diartikan H1 diterima dan Ho ditolak. 

Yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sarana dan 

prasarana terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu 

besarnya pengaruh sarana dan prasarana terhadap kesiapan Pemerintah dalam 



 

 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas jika dilihat dari nilai standardized coefficient (nilai beta2) adalah 

sebesar 0.182 atau sebesar 18,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable 

lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diatas untuk menguji pengaruh 

sistem akuntansi keuangan terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 

dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai sig 0,016 < 0,05 dengan nilai 

thitung sebesar 2,444 > ttabel 1,66071 maka dapat diartikan H1 diterima dan Ho 

ditolak. Yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

sistem akuntansi keuangan terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Disamping itu besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kesiapan 

Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Anambas jika dilihat dari nilai standardized coefficient 

(nilai beta2) adalah sebesar 0.016 atau sebesar 1,6%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diatas untuk menguji pengaruh 

komitmen, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan sistem akuntansi 

keuangan terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten  Kepulauan Anambas dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh Fhitung sebesar 69,170> Ftabel 2,47 dengan 

nilai sig 0,000< 0,05 maka dapat diartikan H1 diterima dan Ho ditolak. Yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen, 

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan sistem akuntansi keuangan 

terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari hasil penelitian tersebut jelas 

bahwa keseluruhan variable dalam penelitian ini memberikan kontribusi besar 

terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Dilihat dari nilai R Square diatas yaitu sebesar 0,740 atau 74%, artinya 

komitmen, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan sistem akuntansi 

keuangan berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 74%, 

sedangkan sisanya yaitu 26% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini 

 

4. Penutup 

Kesimpulan 

a. Komitmen mempengaruhi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan karena pegawai 

pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kesiapan 

komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik dengan menjunjung azas, visi 

dan misi pemakaian SAP berbasis akrual 

b. Sumberdaya manusia mempengaruhi kesiapan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 



 

 

karena Pemerintah memiliki SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan 

dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan 

c. Sarana dan prasarana mempengaruhi kesiapan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

karena Pemerintah mempunyai kemauandan integritas untuk menyiapkan 

dukungan sumberdaya manusia berkualitas yang memadai, dukungan sarana 

administrasi yang memadai dan dukungan sarana prasarana perangkat lunak 

yang memadai 

d. Sistem akuntansi keuangan mempengaruhi kesiapan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

karena Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku 

pelaksana sistem perangkat lunak SAP dan Pemerintah memperoleh 

pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak 

SAP 

e. Komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem akuntansi 

keuangan berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah dalam penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan 

Anambas 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebaiknya dalam rangka penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah pada SKDP di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu 

adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selalu 

mengikutsertakan pegawai yang terlibat dalam pelatihan-pelatihan kusus terkait 

penerapan SAP, selain itu juga menempatkan pegawai sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

agar proses penerapan SAP dapat terealisasikan dengan cepat dan juga dapat 

menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas 
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