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ABSTRAK 

Hasil obsevasi yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Koperasi dan UMKM di 
bagian keuangan Pemprov Jatim diketahui bahwa latar belakang pendidikan para PNS 
tersebut beragam, mulai dari SMP hingga pasca sarjana (S2). Hasil jumlah tersebut dari 
jurusan akuntansi hanya terlihat beberapa, hal ini berarti sebagian besar PNS yang bekerja 
tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya serta belum 
memahami sepenuhnya tentang akuntansi jika dilihat dari latar belakang pendidikan. Hasil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasubag keuangan tentang pelatihan 
yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim menyebutkan 
bahwa pegawai pegawai di bagian keuangan pernah mengikuti beberapa pelatihan. 
Terlepas dari jenis pelatihan apa yang pernah diikuti, baik pelatihan akuntansi ataupun 
yang lain. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM  itu 
tergantung ketetapan dari pemerintah pusat.  

Populasi dalam penelitian ini 19 pegawai negeri sipil yang tercatat pada Dinas 
Koperasi dan UMKM bagian keuangan. Sampel yang digunakan adalah teknik sensus 
dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. 
Data yang dipergunakan adalah data primer. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan 
adalah analisis Regresi Linier Berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa, pendidikan dan pelatihan 
berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi di Dinas Koperasi dan UMKM 
Pemprov Jatim. Variabel pendidikan berpengaruh lebih dominan terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi dibandingkan variabel pelatihan.  

 
 
 
 

Kata kunci : Pendidikan, Pelatihan, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya diperlukan sumber 

daya manusia (SDM) karena tumbuh kembangnya suatu organisasi 

tergantung dari sumber daya manusia nya, oleh karenanya SDM harus 

diperhatikan dengan baik agar terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas kerja yang tercermin pada kinerja semua pihak khususnya para 

anggota penanggungjawab bidang fungsional, baik yang masuk kategori 

tugas pokok maupun tugas penunjang serta pimpinan penyelenggara 

kegiatan operasional yang dibantu karyawan teknis, operasi dan 

administratif (Dwiyanto, dalam Zulian, 2005 : 111).      

Pengembangan sumber daya manusia adalah segala upaya yang 

sistematis dan terencana dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan 

kualitas SDM, baik yang menyangkut aspek fisik maupun non fisik, 

sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi baik bagi dirinya maupun 

bagi organisasi itu sendiri (Hermanto, 2005 : 132).  

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset sebuah organisasi 

yang paling berharga, karena dengan sumber daya manusia yang baik maka 

diharapkan mampu untuk menjawab semua tantangan yang datang baik dari 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



2 

 

    

 

dalam maupun luar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Hermanto, 

2005 :131).   

Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi 

dengan dilakukannya pengembangan yang mengarah kepada pendidikan dan 

pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya 

untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM), terutama untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia 

(Hermanto, 2005 :131).    

Seluruh pihak bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa 

pemulihan setelah masa reformasi termasuk pemerintah sendiri mencoba 

mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu 

usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan 

mengembalikan pemerintah yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal 

dengan istilah good governance (Alnusia :2007).  

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang 

dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas 

pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang 

kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal 

atas pihak pengendali tersebut (Sadjianto, 2000 : 140).  

Salah satu bentuk usaha perwujudan good governance diantaranya 

dikeluarkannya kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mengatur tentang 
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pengolahan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah lewat peraturan PP No. 

24 Tahun 2005 telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

mana bertujuan meningkatkan akuntabilitas sebagai salah satu perwujudan 

good governance (Kurniawati :2006).  

Keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak 

dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin 

tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan 

ekonomis, efisien, dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk 

memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengarui oleh metode yang 

banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset (Sadjianto, 2000 : 

139), hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi 

yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu 

entitas dengan entitas lain, untuk itu tuntutan penyediaan informasi 

termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.  

Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini 

dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan 

lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi 

ini melalui pemberdayaan peran lembaga lembaga kontrol  sebagai 

pengimbang kekuasaaan pemerintah (Sadjiarto, 2000).  

Sumber daya manusia (SDM) yang disoroti pengembangannnya 

dalam penelitian ini adalah SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena 

peranannya sangat menentukan, oleh karena itu untuk dapat meningkatkan 
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kualitas agar mereka memiliki sikap dan perilaku pengabdian, kejujuran, 

tanggung jawab dan disiplin dalam memberikan pengayoman kepada 

masyarakat sesuai dengan tuntutan nurani rakyat, maka “pembinaan SDM 

selama bekerja dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik bersifat 

manajerial, teknis fungsional, maupun bersifat struktural (Hermanto, 2005 : 

131).   

Penelitian yang  akan diangkat oleh peneliti kali ini dilatar belakangi 

adanya beberapa pegawai negeri bagian keuangan yang bukan berasal dari 

pendidikan akuntansi.  Beberapa penelitian sebelumnya yang merupakan 

acuan dari penelitian kali ini menjelaskan sebagian besar pegawai negeri 

bagian keuangan tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan posisinya serta belum memahami sepenuhnya tentang akuntansi. 

Seharusnya, mereka yang menduduki jabatan pada bagian  keuangan adalah 

mereka yang memahami tentang akuntansi dan orang yang memahami 

akuntansi adalah yang berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi. 

Tidak menutup kemungkinan jika ingin mengetahui sejauh mana 

tingkat pemahaman akuntansi pada pegawai negeri selain dilihat dari latar 

belakang pendidikan, bahwa pelatihan bagi kepegawaian juga merupakan 

faktor yang mendukung dalam mengukur tingkat pemahaman akuntansi. 

Pegawai yang pernah mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh instansi 

atau bukan akan lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaannya. Melalui 

pelatihan, karyawan terbantu dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat 

meningkatkan keseluruhan karir karyawan dan membantu mengembangkan 
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tanggung jawabnya dimasa depan. Selain itu, pegawai tersebut juga akan 

lebih mengerti tentang tujuan organisasi. Menurut lembaga administrasi 

negara Republik Indonesia (1995 : 221), menjelaskan tentang pelatihan bagi 

pegawai negeri adalah bagian dari pendidikan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.     

Melihat kenyataan seperti di atas, diperlukan adanya tingkat 

pemahaman akuntansi yang baik dari sikap pegawai pada dinas dinas 

pemerintahan yang bekerja di bagian keuangan di Pemprov Jatim. Latar 

belakang pendidikan dan pelatihan dianggap berhubungan dengan tingkat 

pemahaman akuntansi pegawai.  

Hasil obsevasi yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Koperasi dan 

UMKM di bagian keuangan Pemprov Jatim diketahui bahwa latar belakang 

pendidikan para pegawai negeri sipil yang bekerja pada dinas Koperasi dan 

UMKM di bagian keuangan Pemprov Jatim tersebut beragam, mulai dari 

SMP hingga pasca sarjana (S2).  

Jumlah pegawai yang bekerja pada dinas Koperasi dan UMKM di 

bagian keuangan Pemprov Jatim hingga periode 31 Desember 2011 adalah 

19 orang dan rinciannya sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Data jumlah pegawai bagian keuangan 

Tingkat Pendidikan Jumlah  

SMP 2 orang 

SMA 2 orang 
S1 

SE 6 orang 

SH 1 orang 

S sos 4 orang 

S teknik 1 orang 

S2 MM 3 orang 

Total 19 orang  

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim 

 

Hasil jumlah tersebut dari jurusan akuntansi hanya terlihat beberapa, 

hal ini berarti sebagian besar pegawai negeri sipil yang bekerja pada dinas 

koperasi dan UMKM di bagian keuangan Pemprov Jatim tidak berasal dari 

latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya serta belum 

memahami sepenuhnya tentang akuntansi jika dilihat dari latar belakang 

pendidikan. 

Menurut Kasubag keuangan Dinas Koperasi dan UMKM di bagian 

keuangan Pemprov Jatim ibu Emmawati, SE.MM yang telah diwawancarai 

oleh peneliti mengatakan seharusnya di bagian keuangan berasal dari latar 

belakang pendidikan akuntansi agar ketika ada peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan bisa dijalankan 

dengan maksimal. 
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Apabila ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

akuntansi selain dilihat dari latar belakang pendidikan, ibu Emma 

berpendapat bahwa pelatihan juga merupakan faktor yang mendukung untuk 

peningkatan pemahaman akuntansi di Dinas Koperasi dan UMKM di bagian 

keuangan Pemprov Jatim. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Kasubag di bagian keuangan tentang pelatihan yang telah 

diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim 

menyebutkan bahwa pegawai pegawai di bagian keuangan pernah mengikuti 

beberapa pelatihan. Terlepas dari jenis pelatihan apa yang pernah diikuti, 

baik pelatihan akuntansi ataupun yang lain. Pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Dinas Koperasi dan UMKM  itu tergantung ketetapan dari pemerintah 

pusat.  

Uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Tingkat 

Pemahaman Akuntansi” (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan 

UMKM Bagian Keuangan Pemprov Jatim).  

 

1.2.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

 “Apakah faktor pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap   

tingkat pemahaman akuntansi pada pegawai yang bekerja pada dinas 

Koperasi dan UMKM di bagian keuangan Pemprov Jatim”.   
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

apakah terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi pada pegawai yang bekerja pada dinas Koperasi dan 

UMKM di bagian keuangan Pemprov Jatim.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Pemprov Jatim, dapat menjadi referensi bagi instansi instansi 

yang terkait agar lebih menigkatkan kualitas para pegawai dan 

lebih memahami bidangnya khususnya akuntansi.  

2.  Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim dapat 

digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa yang akan 

mengembangkan penelitian.  

3.  Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang 

Akuntansi Sektor Publik, serta menambah pengetahuan tentang 

faktor faktor apa yang mempengarui tingkat pemahaman 

akuntansi.   
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