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BAB II 

SEMIOTIKA BARTHESIAN 
 

It is widely accepted that accounting is the language of business;  
it has also been said that the business of accounting is language. 

(Anon.) 
 

Norman B. Macintosh, 
Queen‟s University, Kingston, Canada 

A Linguistic Approach To Understanding Accounting: 
A “Wild Card” Possibility, 2002, page 2 

2.1. Semiotika 

 Semiotika merupakan  salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang 

tanda, sistem tanda, dan bagaimana suatu tanda dapat menceritakan hal 

lain selain tanda itu sendiri (Gordon, 2002:14). Kita sering menjumpai 

berbagai macam tanda dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya: rambu 

lalu lintas, grafis, ekpresi wajah, teks, angka, penunjuk jalan, gejala alam dan 

sebagainya. 

 Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, yakni „semeion‟ yang artinya 

tanda (sign). Semiotika merupakan ilmu yang mepelajari tentang tanda dan 

bagaimana tanda itu bekerja (Fiske, 2007). Sedangkan Preminger (dalam 

Sobur, 2009) berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari tentang tanda 

disebut dengan semiotika. Fenomena sosial dan budaya yang terjadi di 

masyarakat dapat dianggap sebagai suatu tanda. Semiotika mempelajari 

tentang sistem, aturan, dan kesepakatan yang memungkinkan suatu tanda 

dapat memiliki arti. 
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Sebagai suatu disiplin ilmu, semiotika secara resmi memiliki suatu 

perkumpulan ilmiah, yaitu International Association for Semiotic Studies 

(IAAS) yang didirikan  sejak tahun 1969. Pada tahun 1988 didirikan lembaga 

penelitian internasional tentang semiotika yaitu International Semiotics 

Institute yang berkedudukan di Kaunas University of Technology Lithuania. 

Lembaga penelitian bertujuan untuk  mempelajari dan mengembangkan 

semiotika dalam berbagai bidang disiplin ilmu.  

Semiotika memiliki pengaruh yang sangat penting sejak empat dekade 

yang lalu (Piliang, 2003). Baik sebagai metode kajian (decoding) maupun 

juga sebagai metode penciptaan (encoding). Semiotika berkembang 

bersama dengan bidang keilmuan yang lain, menciptakan cabang-cabang 

semiotika seperti semiotika kedokteran (medical semiotics), semiotika 

binatang (zoo semiotics), semiotika sastra, semiotika arsitektur, semiotika 

film, semiotika fashion, dan sebagainya. Charles Sanders Peirce, yang 

dikenal sebagai salah seorang pencetus semiotika, menyatakan bahwa 

semiotika akan memiliki pengaruh dan berguna bagi pengembangan disiplin 

ilmu yang lain. Pada awalnya semiotika lebih banyak dikenal dalam dunia 

sastra, kemudian berkembang dan bersentuhan dengan bidang keilmuan 

yang lain. Semiotika tidak hanya digunakan untuk mengkaji keilmuan 

dibidang sastra dan linguistik (Budiman, 1999). Namun juga dapat digunakan 

untuk mengkaji fenomena-fenomena lain di luar ilmu sastra dan linguistik. 

Beberapa negara seperti Prancis, Amerika, dan Jepang, telah menggunakan 

semiotika untuk mengkaji bidang keilmuan lain seperti arkeologi, antropologi, 

geografi, arsitektur, politik, komunikasi, pendidikan seni desain, dan juga 

merambah pada kajian-kajian bisnis dan ekonomi, akuntansi, manajemen , 

hukum, periklanan, pariwisata, dan kesehatan. 
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Dua orang yang dianggap sebagai tokoh semiotika modern adalah 

Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Keduanya merupakan 

pencetus dasar-dasar semiotika modern.. Saussure (1857-1913), 

merupakan seorang ahli linguistik berkebangsaan Swedia. Sedangkan 

Pierce (1839-1914), merupakan ahli filsafat dan logika berkebangsaan 

Amerika. Pemahaman konsep dasar semiotika kedua tokoh tersebut menjadi 

penting bagi siapa saja yang hendak mempelajari tentang semiotika. 

Saussure melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang 

tercitrakan oleh seseorang, bisa berupa gambar ataupun teks) dan makna 

(arti yang dipahami oleh seseorang terhadap tanda tersebut). Saussure 

mengunakan istilah penanda (signifier) dan petanda (signified). Penanda 

merupakan aspek material suatu tanda sedangkan petanda merupakan 

konsep mental atau arti suatu tanda. Sebagai contoh kata „bunga‟ 

merupakan penanda dari konseptual (petanda) tumbuhan yang memiliki 

kelopak, tangkai , daun, berbau harum, dan elok warnanya (lihat gambar 

2.1.).  

 

Gambar 2.1. Hubungan Penanda (Signifier) dan Petanda 
(Signified) 
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Suatu tanda yang terdiri dari penanda dan petanda merupakan satu 

kesatuan,  bagaikan sehelai kertas yang tidak dapat terpisahkan . Hubungan 

penanda dan petanda bersifat arbitrary atau mana suka. Antara penanda 

dan petanda tidak memiliki hubungan logis yang pasti. Hal inilah yang 

membuat tanda menjadi menarik dan menimbulkan permasalahan pada saat 

yang sama (Berger, 1998:7-8) 

2.2. Semiotika dan Akuntansi 

      Akuntansi merupakan alat komunikasi melalui tulisan sebagai pengganti 

komunikasi verbal antara manajer dengan pihak-pihak yang berada di luar 

perusahaan. Sebagai bahasa tulis, akuntansi adalah teks. Unsur-unsur yang 

yang tidak dapat dipisahkan dalam akuntansi sebagai bahasa adalah 

rerangka koseptual, standar akuntansi, dan laporan keuangan. Semua unsur 

tersebut adalah teks, sehingga dari perspektif semiotika, akuntansi 

merupakan kumpulan tanda (signs). Tanda tersebut dapat berupa kalimat, 

kata, atau angka (Fiol, 1989). 

 Akuntansi dapat disebut sebagai bahasa, karena akuntansi mempunyai 

ciri-ciri leksikal dan gramatikal (Belkaoui, 1980, 363). Dengan adanya kedua 

ciri tersebut, akuntansi dapat diartikan sebagai kumpulan simbol bahasa, 

baik teks maupun angka yang mereprensentasikan realitas tertentu. 

Sehingga semiotika sebagai salah ilmu yang mengkaji tentang tanda dapat 

diterapkan dalam mengkaji bidang keilmuan akuntansi. Penggunaan teori 

dan metode semiotika yang digunakan untuk mengkaji fenomena tanda 

dalam bahasa dapat digunakan pula dalam meneliti fenomena tanda yang 

terdapat pada bidang akuntansi (Belkaoui, 1989). 
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Hendriksen dan Van Breda (1992) menjelaskan bahwa akuntansi 

merupakan sebuah bahasa. Banyak yang beranggapan bahwa akuntansi 

adalah bahasa bisnis yang didalamnya terdapat tanda berupa teks dan 

angka-angka yang berhubungan dengan berbagai kemungkinan penafsiran 

bagi pembaca laporan keuangan. Saat akuntansi dilihat sebagai bahasa 

bisnis, maka akuntansi dapat dihubungkan dengan semiotika. Seperti yang 

disampaikan Santaella (dalam Fontana, 2013:8), semiotika merupakan 

bidang ilmu yang mempelajari tentang  bahasa, dan ini sangat membantu 

dalam penelitian akuntansi, dengan hubungan antara pengguna dan sistem 

normatif sebagai contoh dari fokus penelitian yang mungkin dilakukan.  

Beberapa penelitian tentang akuntansi dengan pendekatan semiotika 

telah banyak dilakukan. Fiol (1989) menggunakan metode analisis tekstual 

semiotik untuk memeriksa surat-surat CEO kepada pemegang saham 

karena merefleksikan keberadaan dan kekuatan batas-batas yang 

memisahkan sub unit organisasi internal dan batas-batas yang memisahkan 

perusahaan dari lingkungan eksternal. Sementara Macintosh (2000) meneliti 

tentang  status ontologis informasi dalam laporan akuntansi dengan 

menggunakan teori semiotika Baudrillard.  Dengan konsep simulacra, 

hyperreality dan implosion, peneliti melacak transformasi historis dari tanda - 

tanda akuntansi. Breton (2009) mengeksplorasi penggunaan analisis 

semiotika untuk lebih memahami laporan tahunan. Dimulai dengan gagasan 

bahwa laporan tahunan tersebut bercerita kepada pembaca. Hasilnya 

menunjukkan bahwa laporan tahunan dapat menceritakan dengan jelas dan 

menanggapi secara positif  melalui pendekatan semiotika. Laporan tahunan 

benar-benar merupakan perangkat komunikasi, dan dapat berguna untuk 

mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan dalam pembuatan 

laporan tahunan. Davison (2011) menggunakan pendekatan semiotika 
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Barthesian menguji untuk komunikasi akuntansi. Peneliti  menerapkan 

prinsip Barthes pada citra visual profesional akuntansi. interpretasi semiotik 

Barthesian tentang citra visual. Akuntansi yang digambarkan dalam sampul 

depan laporan tahunan dari sebuah firma akuntan besar Inggris melalui 

simbol bahasa yang memiliki makna denotasi dan konotasi. 

Chariri dan Firman (2009) menggunakan analisis semiotika untuk 

meneliti tentang retorika dalam pelaporan corporate social responsibility atas 

sustainability reporting sebuah perusahaan tambang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa perusahaan 

mengungkapkan dan melaporkan pelaksanaan sustainability secara terpisah 

dari laporan tahunan. Beberapa alasan tersebut antara lain,  sustainabilty 

report merupakan alat komunikasi manajemen,  sustainability report 

merupakan bentuk retorika yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan kesan yang baik dan untuk mendapatkan legitimasi dari 

stakeholder  perusahaan. Riduwan, Iwan, Gugus dan  Unti (2010) meneliti 

tentang makna laba akuntansi dengan menggunakan pendekatan studi 

kritikal-posmodernis Derridean. Peneliti melibatkan dua kelompok informan, 

yakni akuntan dan non akuntan. Dengan menggunakan kajian semiotika 

dekonstruktif Derredian, peneliti mengungkapkan  bahwa laba akuntansi 

merupakan sebuah jejak, yang  berhubungan dengan pengalaman dan 

kepentingan penafsir; makna laba akuntansi bersifat intertektual yang 

merupakan hasil dari simulasi. Laba akuntansi merupakan sebuah ilusi yang 

bermuara pada reifikasi. Laba akuntansi merupakan hasil dari logosentrisme, 

yakni logika sebagai pusat kebenaran, sehingga idealisme akuntansi dalam 

penetapan laba lebih mengemuka daripada pragmatisme. 

Sedangkan dalam akuntansi sektor publik, Pasoloran (2015) meneliti 

tentang dana aspirasi masyarakat sebagai salah satu realitas penganggaran 
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pada  pemerintah daerah yang ditafsirkan dengan konteks hubungan sosio-

politik dan institusi. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-kritis 

berbasis etno-semiotika. Dengan menggunakan pendekatan semiotika 

Barthesian,  dapat diungkapan  bahwa dana aspirasi publik sengaja 

diciptakan oleh legislatif sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam 

memperjuangkan  aspirasi masyarakat. Dana aspirasi yang tercantum dalam 

anggaran  program dan kegiatan pemerintah daerah merupakan legitimasi 

bahwa aspirasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pada tataran mitos, 

dana aspirasi nampak sebagai sebuah proses yang alami, sebagai bentuk 

pemenuhan kewajiban aktor-aktor penyusun anggaran. Namun dibalik dana 

aspirasi tersembunyi motivasi, kepentingan pribadi, pragmatisme, pencitraan 

yang menggambarkan ideologi  dominasi legislatif dalam penganggaran 

pada pemerintah daerah. 

 

2.3. Semiotika Barthesian sebagai Pendekatan untuk Mengungkap Makna 

Anggaran 

   Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah semiotika. 

Semiotika merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk 

mengkaji tentang tanda. Semiotika meyakini pandangan global bahwa setiap 

praktik sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, sampai agama dalam 

kehidupan adalah praktik pertandaan (signifying practice). Djamhuri (2012) 

menjelaskan bahwa semiotika merupakan salah satu pendekatan dalam 

penelitian yang termasuk dalam domain paradigma  interpretif. Ciri dari 

paradigma interpretif adalah  penekanan terhadap suatu upaya 

pengkonstruksian dan penafsiran suatu tindakan masyarakat baik dari 

pengetahuan yang mereka miliki maupun pengalaman yang telah mereka 
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lakukan dalam suatu tindakan sosial. Tujuan dari paradigma  interpretif 

adalah untuk menemukan suatu makna yang tersembunyi dari berbagai 

tindakan sosial dari apa yang dipahami oleh pelaku atau aktor yang berperan 

melalui suatu upaya pemahaman yang searah dan baik. Paradigma intepretif 

berupaya untuk melakukan konstruksi ulang terhadap struktur sosial ketika 

interaksi sosial sedang berlangsung dengan pamahaman keseluruhan aktor 

yang terlibat. 

  Metode semiotika yang digunakan pada penelitian ini adalah semiotika 

yang dikembangkan oleh Roland Barthes, atau disebut dengan semiotika 

Barthesian. Roland Barthes menekankan interaksi antara tanda dengan 

pengalaman individu dan budaya penggunanya, hubungan antara hasil 

kesepakatan dalam teks dengan kesepakatan yang dialami dan diharapkan 

oleh penggunanya. Gagasan Barthes tentang sistem pertandaan ini dikenal  

dengan „order of signification‟, mencakup dua hal yakni denotatif dan 

konotasi.  

 Roland Barthes merupakan salah satu pemikir strukturalis yang 

mempraktikkan model linguistik dan semiotika Saussurean. Barthes  

berpendapat bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang 

menggambarkan asumsi-asumsi dari suatu kelompok masyarakat tertentu 

dan dalam waktu tertentu. Barthes menganggap bahwa pembaca (the 

reader) memiliki peran yang penting dalam mempelajari tentang tanda. 

Lahirnya  konotasi dalam sistem pertandaan membutuhkan peran aktif 

pembaca agar dapat menghasilkan makna yang berarti. Secara panjang 

lebar, Barthes membahas apa yang sering disebut sebagai sistem 

pemaknaan tataran kedua (two order significations) yang merupakan hasil 

konstruksi  sistem lain yang sudah ada sebelumnya. Berikut model semiotika 

yang dikembangkan oleh Roland Barthes  
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Gambar 2.2.  Model Semiotika Roland Barthes 

 

Makna denotatif merupakan makna objektif atau makna umum yang 

sudah menjadi kesepatakan bersama. Hubungan antara penanda dan 

petandanya memiliki tingkat konvensi  atau kesepakatan yang tinggi. 

Denotatif adalah apa yang digambarkan terhadap subjek sedangkan 

konotasi mempunyai nilai subyektif atau intersubyektif. Konotasi adalah 

bagaimana menggambarkannya. Pada signifkasi tahap kedua yang 

berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah 

semiotika tingkat dua, teori mitos di kembangkan Barthes untuk melakukan 

terhadap ideologi budaya massa  (Sunardi, 2007) 

Sementara itu, dalam istilah yang digunakan Barthes, konotasi 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu tanda bekerja dan memeliki 

makna tertentu. Konotasi menggambarkan hubungan ketika tanda bertemu 

dengan pengalaman dan nilai-nilai kultural pengguna tanda tersebut. Makna 

berkembang menjadi subjektif dan intersubjektif. Terjadinya konotasi 

disebabkan karena adanya pengaruh penafsir dan tanda lainnya. 

Makna konotatif lebih bersifat subjektif, dalam arti bahwa terdapat  

pergeseran dari makna pada umumnya (denotatif) karena adanya  

penambahan rasa dan nilai tertentu. Sedangkan makna denotatif merupakan 
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makna yang hampir semua orang mengerti artinya. Makna konotatif 

biasanya ini hanya bisa dipahami oleh kelompok masyarakat tertentu yang 

jumlahnya relatif lebih sedikit. Sebuah tanda mempunyai makna konotatif 

apabila tanda  tersebut memiliki makna lain, baik positif maupun negatif. 

 Adapun mitos menurut Roland Barthes merupakan type of 

speech. Mitos adalah second order semiotic system yang perlu diungkap 

sistem pertandaannya. Pembahasan mengenai mitos diungkapkan  oleh 

Barthes dalam bukunya yang berjudul Mythologies (1957).  Buku tersebut 

terdiri dari dua subbab yakni: “Mythologies” dan “Myth Today”. Pada buku 

yang pertama, Barthes  lebih banyak membahas tentang topik-topik 

kotemporer seperti gulat, irisan steak, romantisme sebuah film, anggur dan 

susu, mobil Citroen, fotografi, maskan ornamental, novel dan anak-anak , 

fotografi, serta topik-topik populer lainnya. Topik-topik tersebut merupakan 

gambaran tentang mitos-mitos modern yang terjadi pada masyarakat 

Prancis. Melalui artikel surat kabar, fotografi, film, pertunjukan, amaupun 

pameran, Barthes mencoba untuk mengungkapkan mitos-mitos modern 

yang sedang tersembunyi. Penjelasan mengenai konsep mitos-mitos saat 

ini, sebagai bagian dari kajian tentang sistem pertandaan dibahas dalam 

subbab berikutnya yakni “Myth Today” 

Seorang peneliti harus memahami unsur-unsur tanda untuk 

mengungkap makna konotatif suatu tanda. Hubungan antara unsur-unsur 

tanda  dalam sebuah totalitas dan menghubungkannya dengan nilai budaya 

dalam suatu masyarakat. Suatu  mitos dalam sistem pertandaan dapat 

dideteksi dengan  menggunakan ciri-ciri mitos yang ditulis oleh Roland 

Barthes dalam bukunya yang berjudul Mythologies (Barthes, 1957), yakni:. 
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a. The Inoculation 

Menerima sedikit „kejelekan‟ dalam satu institusi sehingga 

menyingkirkan kesadaran tentang adanya masalah yang lebih 

mendasar. Misalnya oknum anggota DPRD terlibat kasus korupsi. 

b. The Privation of History 

Mengabaikan makna sejarah yang sebenarnya. Berusaha 

mewujudkan identitas baru dengan meninggalkan sejarah masa 

lalu. Contoh: Menuju era baru yang lebih maju. 

c. Tautology 

Merupakan suatu pernyataan yang sudah menjadi 

kebiasaan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Isi dari sebuah 

pernyataan direduksi  ke dalam sebuah tampilan.  Contoh: kalimat 

”ya, sudah begitu dari sananya”, “Lali jenenge eling rasane”, 

“Percayalah apa yang dikatakan...”. Contoh lainnya adalah suatu 

pernyataan tanpa makna seperti “Mignight‟s  Summer Dream” 

karya Shakespere” yang tidak memiliki makna apapun selain 

prestise karena terdapat nama William Shakespere. 

d. Neither-norism  

Suatu tindakan yang tidak memihak atau tidak berani memilih, 

dan menganut opini pada posisi di tengah. Contoh: Golput, 

Gerakan Non Blok, Demokrasi, Multiparadigma dan sebagainya. 

e. The Quatification of quality 

Mereduksi kualitas ke dalam kuantitas. Semua perilaku manusia, 

dan realitas sosial direduksi menjadi nilai kuantitas. Contoh: 

Angka  kemiskinan, pertumbuhan ekonomi. 
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f. Identification 

Mereduksi perbedaan atau ciri khas yang menjadi identitas 

dasar. Contoh: sarung identik dengan kaum santri, “Orang pintar 

minum...”, semua agama sama, dan sebagainya. 

g. The statement of fact 

Suatu kebiasaan yang sudah menjadi pendapat umum, 

segala sesuatu tidak lebih dari penampakannya. Contoh: 

“Anggaran harus pro rakyat”. 

Contoh bagaimana suatu tanda berkembang dari makna denotatif, 

konotatif sampai menjadi mitos adalah kata “bunga”. Ketika kita mendengar 

kata „bunga‟ untuk pertama kalinya maka pikiran pikiran kita akan 

membayangkan suatu konsep tentang tumbuhan yang memiliki kelopak, 

tangkai, daun, berwarna-warni, dan harum baunya. Ini yang disebut dengan 

makna denotatif, yakni makna yang sudah menjadi kesepakatan pada 

umumnya. Makna bunga dapat berkembang menjadi makna konotatif ketika 

kata tersebut berinteraksi dengan penanda yang lain. Sebagai contoh, ketika 

kata „bunga‟ di hubungakan dengan dunia per-bank-an, maka yang muncul 

pertama kali ketika mendengar kata „bunga‟ adalah sejumlah uang sebagai 

bentuk balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah karena  kita 

membeli produk jasa mereka. Atau sebaliknya yakni sejumlah uang yang 

yang harus dibayarkan kepada bank sebagai bentuk balas jasa karena 

seseorang memiliki pinjaman di bank. 

Makna lain dari „bunga‟ ketika dihubungkan dengan seseorang yang 

sedang jatuh cinta adalah sebagai bentuk kasih sayang dan keromantisan. 

Makna konotatif ini dari suatu tanda muncul kareana hubungannya dengan 

pengalaman personal dan budaya penggunanya. Makna konotatif dari kata 
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„bunga‟ ini dapat berkembang menjadi sebuah mitos, yakni bunga 

merupakan simbol cinta, perdamaian dan wujud kasih sayang. Sebagai 

contoh seorang membawa bunga untuk mewujudkan rasa simpati terhadap 

korban kekerasan atau peperangan. Mitos „bunga‟ sebagai tanda kasih 

sayang tentunya tidak berlaku bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di 

Jawa. Budaya „nyekar‟1  bagi masyarakat di pedesaan biasanya dikuti 

dengan membawa bunga yang akan ditaburkan di tanah makam. „Bunga‟ 

bagi  masyakat di pedesaan identik dengan kesakralan dari pada bentuk 

kasih sayang. Perbedaan makna „bunga‟ ini di pengaruhi oleh hubungannya 

dengan pengalaman pribadi dan nilai budaya setempat. 

2.4.  Situs Penelitian 

Penilitian ini dilakukan di kota Balakoma yang merupakan salah satu kota 

termuda di Jawa Timur. Tahun 2014, Kota Balakoma merupakan kota kecil 

yang memiliki ang ka pertumbuhan ekonomi 8,03%,  lebih tinggi daripada 

propinsi Jawa Timur sebesar 5,9 % dan nasional yang hanya 5,1 % 

(http://surabaya.bisnis.com, diakses tanggal 27 Juli 2017). Berbanding 

terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, alat kelengkapan 

dewan (DPRD kota Balakoma) belum bisa menjalankan fungsi utamanya 

yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal (Manzilati, 

Maftuch, dan Fadli, 2011) 

2.5.  Informan Penelitian 

Informan terdiri dari eksekutif sebanyak 8 orang dan legislatif 

sebanyak 4 orang. Informan dalam penelitan semiotika disebut dengan 

                                                            
1
 Nyekar berasal dari kata dasar „Sekar‟ artinya kembang atau bunga. Kebiasaan nyekar 

biasanya dilakukan pada hari-hari pasaran tertentu seperti jum‟at legi atau menjelang 
ramadhan dengan berziarah ke makam leluhur. Biasanya peziarah menaburkan bunga di 
atas makam, sambil memanjatkan do‟a bersama-sama. 
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istilah (the reader) atau pembaca. Berikut data informan untuk penelitian 

tentang makna anggaran. 

Tabel 2.1. Informan Penelitian 

     Identitas Informan         Posisi/Jabatan dalam Organisasi 

Eksekutif 

    1. Pak Hamzah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  X 

2. Bu Sisca              Program dan Pelaporan OPD X 

3. Pak Utama  Inspektur 

4. Pak Maulana Pejabat Penyedia Barang dan Jasa 

5. Pak Angga           Tim Anggaran, Asisten Pemerintahan 

6. Pak Samuel          Sekretaris Dewan 

7. Pak Handy            Kepala Bidang Analisi Bapelitbangda 

8. Bu Heriyati            Kepala Bidang Anggaran 

Legislatif 

1. Pak Firman Wakil Ketua Badan Anggaran, Partai Hijau 

2. Pak Suryanto        Wakil Ketua Badan Anggaran, Partai Merah 

3. Pak Andriono       Ketua Komisi, Partai Kuning 

4. Pak Fitrah              Anggota Badan Musyawarah, Partai Biru 

Catatan: Nama-nama informan bukanlah nama sebenarnya 

 

Adapun jumlah anggota DPRD (legislatif) pada pemerintahan Kota 

Balakoma dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2.  Representasi Jumlah Anggota DPRD Kota Balakoma  
    Periode 2014- 2019 
 

No.  Partai  Jumlah      Persentase 

1. PDIP   5 orang       20 

2. PKB   4 orang       16 
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3. GERINDRA  4 orang       16 

4. NASDEM  1 orang        4 

5. GOLKAR  2 orang        8 

6. DEMOKRAT  3 orang                  12 

7. PAN   3 orang       12 

8. HANURA            1 orang              4 

9 PKS   2 orang        8 

 Total            25 orang      100 

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Balakoma 

 
   Informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dengan informan yang tidak tersetruktur dan 

terjadwal agar para informan dalam memberikan informasi tidak cenderung 

mempersiapkan terlebih dahulu (dapat memberikan informasi apa adanya).  

Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara mendalam 

merupakan proses memperoleh keterangan untuk menjawab tujuan 

penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunaakan 

pedoman (guide) wawancara. Secara prinsip peneliti menekankan pada 

makna anggaran, bagaimana praktik penganggaran berlangsung. Hasil 

wawancara dengan informan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk 

catatan atau alat perekam. 

2.6. Analisis Data 

Analisis semiotika dipahami sebagai suatu metode penelitian yang 

bertujuan mempelajari relasi tanda dengan penafsirannya, sebagaimana 

yang dijelaskan Van Zoest yang menyatakan, bahwa semiotik adalah ilmu 

tanda (sign) dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, 



27 
 

hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh 

mereka yang mempergunakannya. (Sobur, 2009: 95) 

Sebuah teks atau tanda  sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari 

struktur sosial masyarakatnya, yaitu bagaimana makna teks tersebut 

menyebar di masyarakat (Piliang, 2003). Peneliti menggunakan metode 

semitoika Bartesian untuk mengungkap makna anggaran oleh eksekutif dan 

legislatif pada pemerintah daerah. Semiotika Barthesian mengacu pada teori 

semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Roland Barthes 

menggunakan pendekatan budaya untuk menelusuri makna suatu tanda. 

Bagi barthes, untuk memberikan makna suatu tanda  maka perlu 

memperhatikan pengalaman pribadi dan budaya yang melatarbelakangi 

munculnya makna tersebut.. 

Fokus perhatian pada semiotika Barthesian terletak pada gagasan 

tentang sistem pertandaan dua tahap. Tahap pertama merupakan hubungan 

antara penanda dan petanda  di dalam sebuah tanda realitas eksternal yang 

disebut dengan denotatif, yaitu yang disepakati secara umum. Sedangkan 

pada tahapan kedua disebut dengan konotatif, yang menggambarkan 

interaksi antara tanda dengan tanda lainya dalam sebuah realitas yang 

melibatkan  emosi dan nilai budaya penggunanya. 

Data yang didapatkan berupa hasil wawancara mendalam (indepth 

interview) dengan eksekutif dan legislatif. Sedangkan data lainnya berupa 

hasil observasi peneliti terhadap pengalam individu, budaya, peraturan dan 

perundangan-undangan yang berhubungan dengan anggaran pada 

pemerintah daerah. Adapun tahapan-tahapan penelitian dengan pendekatan 

semiotika Barthesian dapat dilihat pada gambar berikut ini (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3. Tahapan penelitian dengan pendekatan Semiotika 
Barthesian 


