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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi. Penelitian 
ini menggunakan metode explanatory research dan jenis 

penelitian yang digunakan adalah verifikatif.. Pengumpulan 
data menggunakan teknik survei dengan pendistribusian 

kuesioner pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota si 
Sumatera Utara dan  menggunakan data dokumentasi yang 
diperoleh dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara, sedangkan 

unit observasi Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
serta Inspektorat Daerah. Analisis data dilakukan secara 

deskriftif dengan bantuan statistik rata-rata (mean) dan 
secara inferensial dengan menggunakan statistik SEM-PLS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem 

informasi akuntansi. Budaya organisasi memberikan pengaruh 
sebesar 27,4% terhadap kesuksesan penerapan sistem 

informasi akuntansi. Artinya 27,4% kesuksesan penerapan 
sistem informasi akuntansi disebabkan atau dapat dijelaskan 

oleh Buadaya organisasi yang kuat.  Semakin kuat budaya 
organisasi maka kesusksesan penerapan system informasi 

akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. 
Kata Kunci:  budaya organisasi, sistem informasi, 

akuntansi keuangan, Sistem informasi 
akuntansi, keuangan daerah. 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Kesuksesan penerapan sistem informasi 

akuntansi dapat juga dipengaruhi oleh budaya 
organisasi. Budaya organisasi merupakan cara-cara yang 
dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi 

yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi 
tersebut, [1]. Budaya organisasi juga menggambarkan 
bagaimana karyawan atau sumber daya manusia  belajar 

untuk melakukan sesuatu disuatu organisasi,[6].  Lebih 
lanjut Azhar Susanto [6] menyatakan bahwa budaya 
lama akan selalu bertahan dalam menghadapi sistem 

informasi baru, namun beberapa perubahan dalam 
budaya organisasi muncul karena  kehadiran teknologi 
komputer. Perubahan dalam sistem informasi ini 

memaksa karyawan untuk melakukan sesuatu yang 
berbeda dari biasanya, karena itu karyawan akan 
melakukan upaya apapun untuk mendorong sistem 

informasi lama tetap bertahan.   
Budaya organisasi atau perusahaan juga 

merupakan suatu sistem tindakan bersama, nilai-nilai, 
dan keyakinan yang berkembang dalam suatu organisasi 

dan panduan perilaku anggotanya ,[2]. Selanjutnya 
Hicks [3] menyatakan bahwa budaya organisasi 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

individu dan organisasi secara keseluruhan. Oleh 
karena sistem informasi akuntansi merupakan 

Komponen utama dari suatu organisasi maka 

secara subtansial sistem informasi dapat dipengaruhi 
oleh budaya organisasi. Faktor utama organisasi yang 
harus diperhatikan ketika membangun sebuah sistem 

dalam organisasi adalah budaya organisasi, [4]. Senada 
dengan pendapat Azhar Susanto [1] bahwa saat 
merancang sistem Informasi bagi suatu organisasi 
perusahaan tidak bisa mengubah norma-norma yang 

telah menjadi budaya dalam suatu organisasi 
perusahaan tersebut begitu saja. Para perancang sistem 
harus dapat melakukan sesuatu yang akan membuat 

sistem informasi lebih dapat diterima sehingga pada 
saatnya nanti budaya akan menjadi salah satu bagian 
dari sistem informasi tersebut.  Banyak sistem 

informasi akuntansi di dalam organisasi mengalami 
kegagalan disebabkan organisasi tersebut tidak 
mencocokkan budaya organisasi dengan sistem 

informasi akuntansi yang di bangunnya [3].  
Selain itu kendala dalam budaya organisasi juga 

dapat mempengaruhi desain sebuah sistem informasi 

secara global, [5]. Beberapa penelitian menunjukkan 
adanya pengaruh budaya organisasi terhadap 
kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi. 

Penelitian [6] dan [7] menemukan bukti bahwa budaya 
organisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
pengembangan dan penerapam sistem informasi 

akuntansi. Hasil studi [8] menyatakan bahwa efektivitas 
adopsi sistem informasi memerlukan pertimbangan 
karakteristik budaya dalam fase perancangan dan 

penerapan sistem. Selanjutnya hasil penelitiannya 
menemukan bahwa penerapan sistem informasi 
akuntansi dipengaruhi oleh budaya organisasi, [9]. 

Fenomena di Indonesia mengenai budaya 

organisasi dapat dilihat dari buruknya pelayanan publik 
yang diberikan aparat pemerintah, selama ini, PNS 
identik dengan stigma buruk dalam pelayanan birokrasi, 

disiplin yang rendah, malas, kental dengan praktik 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemampuan 
yang rendah serta berkepribadian kurang baik dan hal 

ini kerap menjadi bahan laporan atas buruknya kinerja 
para pelayan masyarakat tersebut.  

Agus Dwiyanto Kepala Lembaga Administrasi 

Negara mengatakan bahwa  setiap daerah harus 
mampu melahirkan cara baru praktik tata kelola 
pemerintahan dalam mengembangkan inovasi 

penyelenggaraan pelayanan publik, namun menciptakan 
inovasi pelayanan publik di tingkat daerah tidak mudah 
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karena masih adanya perilaku menghindari risiko dan 

melakukan kerja rutin. Banyak pemimpin tidak berani 
mengambil keputusan dan risiko karena tidak 
diberikannya kesempatan melakukan diskresi. 

Selanjutnya yang menjadi kendala berjalannya sistem 
adalah kebiasaan di institusi maupun individu yang 
melakukan tindak korupsi. Mengubah kebiasan itu 
bukan hal mudah karena korupsi sudah dianggap 

melekat, menempel sejak lama 
 Berdasarkan uraian-uraian di atas maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh budaya organisasi kesuksesan 
penerapan sistem informasi akuntansi. Penelitian 
mengenai hal di atas telah banyak dilakukan, namun 

untuk subjek penelitian di pemerintahan belum banyak 
dilakukan.  
 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian dengan pendekatan penjelasan 

(explanatory research). Sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan adalah verifikatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi 

Sumatera Utara.  
Adapun populasi sasaran (target populasi) 

adalah pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera 
Utara dengan jumlah 33 daerah. Jenis data yang 

digunakan adalah data kualitatif atau primer diperoleh 
dari reponden dengan teknik pengumpulan data  yaitu: 
Kuesioner, Wawancara dan Dokumentasi.  Data 

primer yang dikumpulkan melalui penyebaran 
kuesioner perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu 
dengan pertimbangan bahwa kesungguhan responden 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal 
yang sangat penting dalam penelitian ini. Untuk itu 
diperlukan dua macam pengujian yaitu uji Validitas (test 

of validity) dan uji reliabilitas   (test of reliability). Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian 
merupakan data dengan skala ordinal, maka agar dapat 

dianalisis secara statistik, data tersebut harus dinaikkan 
skalanya menjadi interval dengan menggunakan metode 
interval berurutan (Method of Succesive Interval)  

Setelah data ditransformasikan dari skala ordinal 
menjadi skala interval maka data sudah dapat dianalisis 
lebih lanjut.  

Dalam  penelitian ini dilakukan dua jenis 
analisis untuk memperoleh haisl yang sesuai dengan 
tujuan penelitian, yaitu: (1) Analisis deskriftif untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti guna 
mendukung pemecahan masalah untuk memperoleh 
saran secara operasional; (2) Analisis melalui 
pemodelan persamaan structural equation modelling 

(SEM) yang berbasis component atau variance yang 
dikenal dengan istilah Partial Least Square (PLS) agar 
dapat menjawab rumusan masalah dan menjawab 

hipotesis. 
 
 

 

III. HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
 Hasil deskriprif variabel menunjukkan bahwa 
semua variabel termasuk dalam kategori cukup kecuali 

untuk variabel budaya organisasi berada pada kategori 
baik. 
 

Tabel 1. Deskriptif variabel 

 Mean 
Skor 

% 
Actual 

Skor 

Kategori 

Budaya Organisasi 3,430 68,64% Baik 

Kesuksesan 
Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi 

3.092 61,84% Cukup Baik 

 
 

Selanjutnya gambaran secara menyeluruh 

mengenai budaya organisasi  pada kabupaten dan kota 
di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada gambar 
berikut. 

 

 
 

 
Gambar 1. Grafik Budaya Organisasi 

 
Melalui gambar 4.2 dapat dilihat paling banyak 

entitas di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki 

budaya organisai yang baik atau sebesar 61,3%, bahkan 
terdapat 12 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera 
Utara atau sebesar 38,7% memiliki budaya organisasi 

masuk dalam cukup atau sedang. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa di Sumatera Utara masih terdapat 
kabupaten dan kota yang memiliki masalah/kendala di 
dalam budaya organisasinya. 

 
Hasil Model pengukuran 

Berdasarkan hasil order pertama dan order 

kedua confirmatory factor analysis dapat dilihat nilai 
bobot faktor setiap indikator lebih besar dari 0,50. 
Kemudian nilai composite reliability (CR) masing-masing 

dimensi lebih besar dari 0,70 yang menunjukkan bahwa 
indikator-indikator memiliki kekonsistenan dalam 
mengukur dimensinya masing-masing. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 2. Koefisien Standarisasi Permodelan 

 

Hasil Model Struktural 
Model struktural yang akan diuji dalam penelitian ini, 

adalah:      KPSIA  = 1.1 BO +  1 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 
koefisien jalur dan nilai statistik uji dari variabel 
eksogen terhadap kesuksesan penerapan sistem 

informasi akuntansi pada kabupaten dan kota di 
Provinsi Sumatera Utara seperti dirangkum pada tabel 
berikut: 

 
Tabel 2.  Rangkuman Hasil Uji Statistik 

Struktur Jalur Koefisien thitung* R-

Square 

Pertama BO  

KPSIA 

0,524 4,974 27,4% 

 *tkritis = 1,96 

 

Berdasarkan hasil table di atas menunjukkan 
bahwa Budaya organisasi memberikan pengaruh 

sebesar 27,4% terhadap kesuksesan penerapan sistem 
informasi akuntansi. Artinya 27,4% kesuksesan 
penerapan sistem informasi akuntansi disebabkan atau 
dapat dijelaskan oleh Buadaya organisasi yang kuat.  

Semakin kuat budaya organisasi maka kesusksesan 
penerapan system informasi akuntansi keuangan 
daerah dapat tercapai. 

 
 

PEMBAHASAN 

Budaya organisasi dapat mempengaruhi 
suksesnya penerapan sistem informasi akuntansi. Hal 
ini berarti jika penerapan sistem informasi akuntansi 

tidak didukung oleh budaya organisasi yang baik, maka 
akan terjadi kegagalan dalam sistem informasi 
akuntansi. Hal ini karena budaya organisasi budaya 
organisasi merupakan bentuk atau pola perilaku atau 

cara bertindak pengguna sistem berdasarkan nilai-nilai 
bersama, asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, dan 
norma-norma dalam menggunakan sistem informasi 

akuntansi yang menurut pertimbangannya valid dan 
diyakininya, difikirkan dan dirasakannya sebagai cara 
yang benar yang kemudian di ajarkannya kepada 

pengguna baru sistem informasi akuntansi dalam rangka 
menghasilkan output yang berkualitas [10] [11] [12] 
[13]. Pengaruh budaya organisasi terhadap kesuksesan 

penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 18,0 %. 
Artinya 18,0% kesuksesan penerapan sistem informasi 
akuntansi disebabkan atau dapat dijelaskan oleh budaya 

organisasi yang baik.  
Semakin baik budaya organisasi maka semakin 

sukses penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil 

pengujian kedua, dari hasil uji t dapat dilihat nilai thitung 

variabel budaya organisasi (3,067) lebih besar dari tkritis 
(1,96). Karena nilai thitung lebih besar dibanding tkritis, 

maka  pada tingkat kekeliruan 5%  diputuskan untuk 
menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap kesuksesan penerapan sistem 
informasi akuntansi pada kabupaten dan kota di 
Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian [7]) menyimpulkan bahwa 

dalam mengembangkan  sistem akuntansi dipengaruhi 
oleh budaya. Hasil yang sama dengan [9] yang 
menemukan bahwa penerapan sistem informasi 

akuntansi dipengaruhi oleh budaya organisasi. Hasil 
studi [8] ) menyatakan bahwa efektivitas adopsi sistem 
informasi memerlukan memerlukan pertimbangan yang 

hati-hati tentang sikap (trait) budaya pada tahap 
perancangan dan implementasi sistem. 

 Ditegaskan  bahwa budaya organisasi 

berpengaruh terhadap sistem. Dalam hasil studinya 
ditemukan bahwa upaya untuk mencapai kesuksessan 
penerapan sistem informasi akuntansi maka suatu 

organisasi harus memberikan perhatian, baik terhadap 
sistemnya maupun terhadap faktor-faktor 
organisasional termasuk di dalamnya faktor budaya 

organisasi, [14]. Peneliti selanjutnya [15] menunjukkan  
terdapat hubungan yang positif antara dimensi budaya 
organisasi dan sistem informasi. Selain itu  [6] dalam 

studinya menemukan bukti bahwa budaya organisasi 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
pengembangan dan penerapam sistem informasi 

akuntansi. Senada dengan [16] [17] dalam studinya 
menunjukkan hasil bahwa dalam perancangan sistem 
informasi akuntansi di pengaruhi oleh budaya 
organisasi. Hasil penelitian ini juga relevan dengan 

berbagai teori yang secara umum menyatakan budaya 
organisasi berpengaruh terhadap ksesuksesan 
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penerapan sistem informasi akuntansi. Budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 
perilaku individu dan organisasi secara keseluruhan [3]. 
Senada dengan pendapat [6] bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh kuat terhadap penerapan sistem 
informasi keuangan. Selanjutnya  [18] menegaskan 
bahwa budaya organisasi secara umum dipandang 
sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kesuksessan sistem informasi. Senada dengan penelitian 
[19] bahwa budaya organisasi mempengaruhi 
penerapan akuntansi sector public di kota medan. 

Pendapat lain menyatakan bahwa budaya organisasi 
merupakan salah satu faktor organisasi sentral yang 
diperhatikan pada saat merancang sistem baru, [4]. 

Selanjutnya pendapat [1]  bahwa saat merancang 
sistem Informasi bagi suatu organisasi perusahaan tidak 
bisa mengubah norma-norma yang telah menjadi 

budaya dalam suatu organisasi perusahaan tersebut 
begitu saja.  
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Budaya organisasi termasuk dalam kategori baik, 
sedangkan penerapan system infprmasi akuntansi 
keuangan daerah termasuk kategori cukup baik. 

2. Budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kesuksesan penerapan sistem inforamsi akuntansi. 
Penerapan sistem informasi akuntansi masih belum 

sukses karena budaya orgnisasi belum terbangun 
secara maksimal  

Saran 
Budaya organisasi yang baik dapat mensukseskan 

penerapan sistem informasi akuntansi, dilakukan 
dengan cara:  
(1) Meningkatkan budaya organisasi kepada setiap 

pegawai melalui keteladan yang diberikan pimpinan 
daerah maupun pejabat struktural di lingkungan 
pemerintah daerah, memberikan pemahaman dan 

kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai budaya 
organisasi dalam upaya melaksanakan sistem informasi 
akuntansi di setiap situasi (dalam rapat, apel bersama, 

dan kegiatan sehari-hari).  
(2) Meningkatkan budaya inovasi kepada para 
pegawai/pengguna melalui pemberian reward/ 

penghargaan kepada pegawai/pengguna yang aktif 
membuat inovasi dalam mensuksesan penerapan SIKD 
melalui insentif khusus baik secara materi maupun 

imaterial (pendidkan, pelatihan, seminar,workshop dan 
lainnya), 
 (3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang 

budaya kerjasama tim, kejujuran, berorientasi aturan, 
berorientasi hasil sebagai hal yang penting dan harus 
ada di dalam diri setiap pegawai untuk mensuksesan 

penerapan SIKD. 
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