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BAB I . PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu akuntansi pada saat ini berkembang pesat sehingga memunculkan

beberapa cabang dari ilmu akuntansi seperti akuntansi perpajakan, akuntansi sektor 

publik, akuntansi keperilakuan, sistem informasi akuntansi dan adanya 

perkembangan yang baru khususnya di Indonesia konsep akuntansi syari’ah. Faktor 

yang membuat adanya perkembangan ilmu akuntansi adalah dunia bisnis yang terus 

berkembang dan hal tersebut juga membuat ilmu akuntansi yang menjadi bahasa 

bisnis akhirnya juga ikut berkembang (Martani et al., 2012). Hal tersebut sudah 

sewajarnya menjadi tuntutan, sehingga kualitas laporan keuangan yang merupakan 

produk akhir dari akuntansi yang ditujukan kepada investor maupun pemangku 

kepentingan tetap berkualitas tinggi, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

(Martani et al., 2012). Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem 

informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan. Sebab 

berkembangnya ilmu akuntansi maka semakin berkembang pula para pemangku 

kepentingannya sesuai dengan macam dari akuntansi tersebut (Reeve et al., 2009). 

Perkembangan ilmu tersebut membantu perusahaan untuk menghasilkan 

informasi yang dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan serta 

menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan tertulis 

yang memberikan informasi kuantitatif berupa angka tentang posisi keuangan dan



2 

 

2 

 

 

perubahan-perubahannya, serta hasil yang telah dicapai selama periode tertentu (Sadeli, 2015). 

Tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK 1 (revisi 2009) adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi ((IAI), 2009). 

Salah satu hasil dari adanya laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi komperhensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Menurut Lam dan Lau (2014) informasi tersebut membantu pengguna laporan 

keuangan dalam mempredikisikan arus kas masa depan entitas, khususnya waktu dan tingkat 

kepastiannya. 

Sebagian besar kegiatan perusahaan berhubungan dengan kas, karena kas merupakan 

salah satu elemen keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek atau suatu 

perusahaan (Lam dan Lau, 2014). Kelebihan atau kekurangan kas menimbulkan berbagai 

masalah. Adanya kas yang menganggur menimbulkan risiko penggelapan atau kecurangan dan 

juga akan menimbulkan kerugian penurunan nilai instrinsik. Laporan yang menjelaskan 

pengelolaan berupa penerimaan kas dan penggunaan kas dalam perusahaan adalah laporan arus 

kas. Laporan arus kas juga dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan pokok yang wajib 

disusun untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dengan adanya laporan arus kas para manajer 

dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan entitas dalam menghasilkan kas di masa yang akan mendatang 

(Martani et al., 2012). 

Perusahaan mulai dari yang besar sampai yang kecil bahkan perusahaan berskala mikro 

seperti toko kelontong, memerlukan sistem yang memungkinkan untuk pengumpulan dan 

pengorganisasian data-data, pengolahan data tersebut bertujuan untuk merubah data menjadi 

informasi dan menyajikan dalam bentuk aporan keuangan (Martani et al., 2012). Hal itulah 
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yang membuat perusahaan pasti memiliki sistem akuntansi karena sistem akuntansilah yang 

akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Secara umum pengertian dari sistem 

akuntansi adalah kumpulan elemen atau formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan 

laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan (Sujarweni, 2015). 

Sistem akuntansi yang baik dan efektif memampukan menajemen perusahaan dan para 

pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai 

perusahaan. Sistem akuntansi yang sudah diterapkan perusahaan harus dijalankan dengan 

sebaik-baiknya oleh seluruh anggota karyawan bukan hanya para manajer puncak saja yang 

menjalankan sistem tersebut. Karena kinerja dari semua karyawanlah yang akan sangat 

mempengaruhi laporan keuangan terlebih laporan arus kas yang merupakan inti dari seluruh 

aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi bisa berhasil karena peranan dari manusia, 

karena manusialah yang menjadi mediator atau penghubung agar informasi itu dapat 

tersampaikan. Perkambangan akuntansi saat ini pun tak lepas dari perilaku manusia, karena 

pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan 

dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek 

perilaku manusia serta kebutuhan orginisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh 

akuntansi. 

Akuntansi keperilakuan akhirnya diakui keberadaanya dan banyak bukti empiris yang 

dihasilkan oleh para peneliti yang ikut memperkuat bidang akuntansi prilaku. Akuntansi 

keperilakuan (behavioral acoounting) 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 keberadannya 

(Suartana, 2010). 
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Para peneliti yang membuktikan bahwa perilaku manusia berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Akay et al. (2016) yang berjudul “Analisis Aspek 

Keperilakuan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Pada PT. Surya Wenang 

Indah Manado” menghasilkan bahwa aspek-aspek keperilakuan seperti sikap karyawan, 

motivasi karyawan, persepsi karyawan, emosi karyawan berpengaruh terhadap persediaan 

perusahaan tersebut (Akay et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Rombe et al. (2016) 

pun juga menyatakan bahwa sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan emosi berpengaruh 

terhadap sistem kas yang ada di perusahaan PT. Bank Sulutgo (Rombe et al., 2016). 

Aspek keperilakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap, emosi dan 

motivasi. Sikap individu yang positif terhadap suatu objek cenderung senang terhadap objek 

tersebut dan sikap individu yang negatif terhadap suatu objek cenderung menghindari atau 

menjauhi objek tersebut. Emosi para karyawan muncul akibat rangsangan atau tekanan 

terhadap suatu objek, emosi juga memberikan peranan nyata bagi kehidupan sehingga ketika 

beberapa emosi digambarkan pada saat yang salah dapat mengurangi kinerja karyawan. 

Motivasi yang diberikan para pemimpin dapat membuat para karyawan semaksimal mungkin 

dalam bekerja. Ketiga faktor aspek keperilakuan itulah yang mempengaruhi dari kinerja para 

karyawan terlebih karyawan yang menjalankan sistem pelaporan arus kas. Sistem pelaporan 

arus kas dalam sebuah perusahaan sangat liquid, karena laporan tersebut menyajikan informasi 

tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode (Martani et al., 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, maka sistem pelaporan arus kas yang diterapkan haruslah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perilaku karyawan yang baik dapat menjadi faktor 

pendukung keberhasilan sistem pelaporan arus kas, karena karyawan merupakan pihak yang 

menjalankan sistem yang diterapkan perusahaan. 

Peneliti tertarik untuk meneliti sistem pelaporan arus kas dari sisi aspek keperilakuan 

karena dalam bekerja aspek keperilakuan tidak lepas dari kinerja para karyawan atau dengan 
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kata lain adanya pengaruh antara aspek keperilakuan dengan kinerja karyawan. Hal ini juga 

disampaikan oleh (Lubis, 2010) bahwa aspek keperilakuan dapat mempengaruhi naik atau 

turunnya kinerja karyawan. Karyawan yang berhubungan dengan sistem pelaporan arus kas di 

anggap peneliti menjadi tokoh penting dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan, jika 

karyawan tersebut salah dalam menjurnal atau memposting pengeluaran atau penerimaaan kas 

maka akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan juga akan berimbas dari 

jeleknya kinerja karyawan tersebut.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di perbankan karena penilaian terhadap 

kinerja keuangan seharusnya menjadi fokus perhatian, terlebih perbankan sebagai tempat untuk 

menyimpan dan meminjam uang bagi entitas. Oleh sebab itu perlu diperhatikan dari sistem 

pembuatan laporan keuangan dan kinerja karyawan yang menggunakan sistem tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut. 

Apakah sikap, emosi, dan motivasi berpengaruh terhadap sistem pelaporan arus kas? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang ingin dicapai dari penelitan tersebut 

(Ulum dan Juanda, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh sikap, emosi, dan motivasi terhadap sistem pelaporan arus kas. 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam melakukan penelitian untuk 

mengembangkan pengetahuan obyek yang diteliti, maka peneliti memberikan batasan 

penelitian dengan asumsi sebagai berikut : 
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1. Aspek keperilakuan yang diteliti pada penelitian ini hanya sikap (kognitif, 

afektif, dan konatif), emosi (rasa bahagia, takut, sedih, dan marah) dan motivasi 

(pemberian reward, gaji, kesempatan maju, keamanan kerja). 

2. Obyek yang diteliti hanya pada sistem pelaporan arus kas. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberi sumbangan 

konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan eveluasi bagi 

pemimpin atau manajer perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan 

kinerja dari karyawan. 


