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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses 
pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial sektor 
publik. Proses pelembagaan (institusionalisasi) diungkap dan dipahami dengan 
menggunakan perspektif New Institusional Theory. Jenis penelitian ini kualitatif 
dengan pendekatan penelitian studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jombang. New Institutional Theory (NIT) dalam studi organisasi berkaitan 
dengan kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial tempat ia berada. Organisasi berusaha mempertahankan 
keberadaan (eksistensinya) melalui proses adaptasi atau institusionalisasi. 
Gejala isomorphism terjadi di mana organisasi formal menjadi mirip dengan 
lingkungannya. Gejala isomorphism  pada penelitian ini ditemukan melalui 
mekanisme coercive, normative dan mimetic. Pada akuntabilitas keuangan 
mekanisme coercive dan normative tampak paling dominan. Sedangkan pada 
akuntabilitas manajerial, mekanisme coercive yang paling dominan. Perilaku 
decoupling muncul sebagai bentuk organisasi dalam menyikapi perubahan 
institusi akuntabilitas keuangan dan manajerial. Respon yang ditunjukkan oleh 
organisasi dalam proses institusionalisasi akuntabilitas keuangan adalah 
strategi menyetujui (acquiescence) dan strategi berkompromi (compromise). 
Sedangkan respon pada akuntabilitas manajerial cenderung strategi 
menyetujui (acquiescence) dan menghindar (avoid). Akuntabilitas keuangan 
sudah melembaga (terinstitusionalisasi) dalam praktik sehari-hari anggota 
organisasi. Sedangkan akuntabilitas manajerial, masih sebatas formalitas atas 
pemenuhan peraturan (ceremonial administrative). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mekanisme Reward and Punishment (RnP) dari pusat 
mendukung proses pelembagaan akuntabilitas.  

 
Kata Kunci:  Akuntansi Sektor Publik, Isomorphism (Coercive, Normative, 

Mimetic, Decoupling) dan Mekanisme Reward and Punishment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

x 
 

Yunita Islamiyah, 2016. Post-Graduate Degree of Economics and Business 
Faculty, University of Brawijaya Financial and Managerial Accountability of Public 
Sector (A Perspective Study of New Institutional Theory). Promotor Team: Prof. 
Eko Ganis Sukoharsono, SE., M.Com (Hons)., Ph.D, Dr. Rosidi, SE., MM., Ak. 
 

ABSTRACT 
 

The aims of this study is to explore the financial and managerial 
accountability of public sector and its institutionalization. The process of 
institutionalization was comprehended through the perspective of New 
Institutional Theory (NIT). The Type of this research is qualitative approach using 
a case study in The Government of Jombang. New Institutional Theory (NIT) in 
organizational studies is related to the fact that the structure of an organization is 
influenced by the social environment where it is located. Organization has a 
function to maintain its existence through the process of adaptation or 
institutionalization. Symptoms of isomorphism occurs where the formal 
organization similar to the environment through the mechanism of coercive, 
normative and mimetic. On financial accountability, coercive and normative 
mechanisms seem to be the most dominant. While on managerial accountability, 
the coercive mechanisms is the most dominant. Decoupling behavior emerges as 
a response of the organization in addressing changes in financial and managerial 
accountability. The response shown in the process of institutionalization of 
financial accountability is acquiescence and compromise strategy. While, 
managerial accountability tends to use acquiescence and avoidance strategy. 
Financial accountability has been institutionalized in everyday practice of 
organization members. Meanwhile, managerial accountability, is a mere formality 
for compliance with regulations (ceremonial administrative). The results show that 
the mechanism of Reward and Punishment (RNP) from the central government 
supports the process of institutionalization of accountability. 
 
 
Keywords:  Public Sector Accounting, isomorphism (coercive, Normative, 
                  mimetic, Decoupling), Reward and Punishment Mechanism. 
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Indonesia. Hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan 
akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administratifnya. Proses pelembagaan 
(institusionalisasi) diungkap dan dipahami dengan menggunakan perspektif New 
Institusional Theory. New Institutional Theory (NIT) dalam studi organisasi 
berkaitan dengan kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial tempat ia berada. Organisasi berusaha mempertahankan 
keberadaan (eksistensinya) melalui proses adaptasi atau institusionalisasi. 
Organisasi akan berusaha melakukan penyesuaian sampai terjadi homogenitas 
organisasi secara formal. Keberhasilan proses pelembagaan (institusionalisasi) 
akan menentukan bagaimana akuntabilitas keuangan dan manajerial dilakukan 
dan dipraktikkan oleh organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari. Fenomena 
adanya kesenjangan (gap) dalam proses pelembagaan (institusionalisasi) 
akuntabilitas keuangan dan manajerial di pemerintah daerah termasuk 
pemerintah daerah kabupaten Jombang. Kesenjangan tersebut diantaranya 
dapat dilihat dari komitmen top management (kepala daerah) dalam memberikan 
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akuntabilitas keuangan dan manajerial. Berdasarkan latar belakang tersebut 
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(institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial pada pemerintah 
daerah kabupaten Jombang.  
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 BAB I 

BAB I PENDAHULUAN 
 

 “Accountability  is  closely  associated  with  new  public  management   
since  enhanced accountability has been one of  the explicit aims of  

all  new public management reforms” 
(Ormond and Löffler, 1998) 

 
1.1. Latar Belakang 

Pada era sekarang ini istilah akuntabilitas di sektor publik bukan 

merupakan hal yang baru dan asing lagi di Indonesia. Hampir seluruh instansi 

dan lembaga pemerintah menekankan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi 

administratifnya. Akuntabilitas telah menjadi “icon” atau “symbol” sebuah 

pemerintahan yang baik bagi masyarakat luas (Bovens, 2005). Fenomena ini 

merupakan dampak dari adanya reformasi yang terjadi tahun 1998. Di mana 

kurangnya akuntabilitas dan transparansi disinyalir menjadi penyebab utama 

terjadinya krisis dan keterpurukan ekonomi di beberapa negara Asia Tenggara 

termasuk di negara Indonesia (Velayutham dan Perera 2004; World Bank, 2000). 

Untuk memperbaiki krisis ekonomi tersebut beberapa organisasi internasional 

seperti Bank Dunia, IMF memberikan bantuan keuangan dan doktrin untuk 

meningkatkan akuntabilitas baik di sektor swasta (private sector) maupun di 

sektor publik (public sector). Perlahan-lahan sektor publik mulai mengenal 

adanya prinsip tata kelola pemerintahan seperti terangkum dalam paradigma 

New Public Management (Hood,1991; Rainey, 2009:435). Paradigma ini 

menganggap bahwa pengelolaan pemerintahan tradisional tidak efisien sehingga 

perlu mengadopsi teknik-teknik pengelolaan sektor swasta (Hood, 1991; Parker 

and Gould, 1999).  
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New Public Management (NPM) tidak bermakna tunggal (mono-

interpretatif) melainkan bermakna fleksibel mencakup setiap inisiatif yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah sektor publik lebih berorientasi pada 

pasar/ ekonomi (Djamhuri, 2009). New Public Management (NPM) merupakan 

pendekatan terhadap manajemen publik yang muncul sebagai kritik terhadap 

birokrasi klasik. Munculnya kritikan tersebut menjadi pemicu reformasi 

pengelolaan sektor publik dengan cara mengadopsi teknik pengelolaan sektor 

swasta ke dalam sektor publik termasuk memberi perhatian lebih besar terhadap 

pencapaian kinerja dan akuntabilitas (Gruening, 2001).  

Paradigma NPM telah memberikan perubahan pada cara pengelolaan 

(manajemen) dan administrasi sektor publik menjadi lebih rasional dan ekonomis 

dalam menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat (Hood, 1995). Dalam 

paradigma ini, gaya akuntabilitas lebih bersifat manajerial dan secara spesifik 

harus bisa menunjukkan output dengan pencapaian outcome program/ kegiatan 

pemerintah. Transformasi ini pada akhirnya juga membawa perubahan yang 

signifikan pada akuntabilitas publik, termasuk di dalamnya akuntabilitas 

keuangan dan manajerial. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan cara 

pengelolaan dana publik saja, lebih dari itu pemerintah dituntut untuk 

menggunakan dana publik secara efektif dan efisien (Guthrie, 1998; Karan, 2003 

dan Newberry, 2003).  

Akuntabilitas (accountability) dalam pengertian umum adalah memberi 

dan menuntut pertimbangan untuk melakukan sesuatu (Robert dan Scapens, 

1985). Pollit (2003) sebagaimana dikutip kembali oleh Bovens (2005) 

menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara “actor” yaitu 

accountor, accountee, forum dan obyek akuntabilitas itu sendiri. Pada sektor 
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publik, akuntabilitas dalam berbagai tulisan diartikan sebagai transparansi atas 

informasi (Barberis, 1998; Aucoin dan Heintzman, 2000; Kluvers, 2010). Lebih 

lanjut Barberis (1998), Parker dan Gould (1999), Sinclair (1995) dan Steccolini 

(2004) mengungkapkan bahwa akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai suatu 

penjelasan dan kemampuan untuk menjawab atas tindakan yang sudah 

dilakukan (explain and answerability). Mardiasmo (2004) mengartikan 

akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab pemegang amanah (agent) kepada pihak pemberi amanah (principal). 

Mahmudi (2013:9) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban 

untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan 

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dari pemegang amanah 

(agent) kepada pihak yang memberi amanah (principal). Dimensi akuntabilitas 

publik sebagaimana disebutkan Hopwood dan Tomkins (1984) yang dikutip 

kembali oleh Mahmudi (2013:9) meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, 

akuntabilitas finansial, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program dan 

akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas finansial dan manajerial merupakan dimensi 

yang penting dalam mewujudkan kredibilitas pemerintah sebagai pihak yang 

harus mempertanggungjawabkan atas amanah yang sudah diberikan oleh 

masyarakat. 

Di Indonesia, upaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan 

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik good governance disebut sebagai 

reformasi birokrasi (http://www.menpan.go.id). Reformasi birokrasi ini dimulai 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

http://www.menpan.go.id/
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Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN1. Sebagai bentuk 

dari pelaksanaan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan, maka 

pemerintah menerbitkan paket pengelolaan keuangan negara yaitu UU No.17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk mekanisme check 

and balances system. Sebagai bentuk dukungan terhadap otonomi daerah, 

pemerintah kemudian menerbitkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (yang diperbaharui menjadi UU No.23 Tahun 2014) dan UU No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. Untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah maka 

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) yang tata cara penyusunannya diatur dalam 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/99 

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Negara dan No. 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.  

Lebih dari satu dekade pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, 

beberapa fakta menunjukkan bahwa akuntabilitas sektor publik masih jauh dari 

yang diharapkan. Dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan, yaitu hasil 

evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang belum 

memperoleh opini WTP jumlahnya cukup signifikan yaitu sebanyak 376 pemda 

                                                           
1  Disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas terdapat 7 
(tujuh) asas umum penyelenggaraan Negara, salah satunya adalah asas akuntabilitas yang 
dituangkan pada pasal 3 UU No. 28 tahun 1999.  Asas Akuntabilitas merupakan asas yang 
menunjukkan adanya kewajiban pertanggungjawaban setiap kegiatan dan hasil akhir dari 
penyelenggara negara kepada publik (masyarakat luas) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan. 
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(76%) dari total 494 pemerintah daerah yang ada di Indonesia (BPK, 2014). Dari 

sisi akuntabilitas kinerja, berdasarkan data evaluasi yang dilakukan oleh 

Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KEMENPAN-RB) menunjukkan bahwa LAKIP tahun 2009-2011 pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota perkembangannya masih lambat, yaitu dari 1,16% 

ditahun 2009 menjadi 4,26% di tahun 2010, dan 12,78% ditahun 2011 

(http://www.menpan.go.id).  

Target pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) tahun 2010-2014: Pertama, 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator opini 

WTP laporan keuangan pemerintah pusat sebesar 100% dan pemerintah daerah 

sebesar 60%. Kedua, yaitu target pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja 

birokrasi2 dengan indikator instansi pemerintah yang akuntabel yaitu sebesar 

80%. Berdasarkan data yang ada sampai dengan akhir tahun 2014, target 

tersebut belum tercapai. Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 semester 1 

(satu) masing-masing sebesar 74% dan 34% (BPK, 2014). Tidak tercapainya 

target pencapaian akuntabilitas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2010-

2014 merupakan salah satu bukti bahwa akuntabilitas keuangan dan manajerial 

pemerintah pusat maupun daerah masih jauh dari yang diharapkan. Target 

sebesar 80% untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan 

RPJMN 2010-2014 juga masih belum terlampaui. 

                                                           
2 Grand design reformasi birokrasi 2010-2025 adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang diinginkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja instansi 
pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas instansi. 

http://www.menpan.go.id/
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Mahmudi (2013:10) menegaskan bahwa reformasi birokrasi di bawah 

paradigma NPM telah mengarahkan akan pentingnya akuntabilitas keuangan 

dan manajerial3. Akuntabilitas keuangan (finansial) menekankan pada 

pengendalian dan pengawasan dalam penggunaan/ alokasi sumber daya publik 

(input). Pengalokasian sumber daya ini harus sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku (compliance). Sedangkan akuntabilitas manajerial 

menekankan pada pertanggungjawaban berkaitan dengan operasi organisasi 

sehari-hari4 (Broadbent dan Laughlin, 2003). Fokus akuntabilitas keuangan 

dititikberatkan pada kejujuran, kepatuhan dan efisiensi. Sedangkan akuntabilitas 

manajerial dititikberatkan pada capaian dari penggunaan sumber daya publik, 

dimana organisasi/ lembaga publik harus mempunyai tanggung jawab melakukan 

pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien (Kotsias, 2010).  

Berbicara tentang akuntabilitas tidak akan terlepas dari transparansi, 

karena keduanya saling berkaitan (Ofoegbu, 2014). Barton (2006) berpendapat 

bahwa akuntabilitas membutuhkan keterbukaan, transparansi dan penyediaan 

informasi. Lebih lanjut Bovens (2005) menyatakan bahwa transparansi dan 

kebebasan informasi menjadi syarat penting dalam akuntabilitas. Dalam konteks 

akuntabilitas keuangan, akuntabilitas dapat diartikan sebagai penyediaan 

informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada stakeholder (Mahmudi, 

2013 dan Cameron, 2004). Premchand (1999) dalam tulisannya menyebutkan 

“the main instruments of financial accountability are government budgets, 

periodically published data on public finances, annual account and the 

investigative and other general reports prepared by independent agencies”. Dari 

                                                           
3  Mahmudi (2013:10) menyebutkan bahwa akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai 

akuntabilitas kinerja (performance accountability) dan akuntabilitas proses (processes 
accountability).  

4  Menurut Broadbent dan Laughlin (2003) akuntabilitas manajerial dapat disamakan dengan 
konsep akuntabilitas Stewart (1984) yang meliputi akuntabilitas proses, kinerja dan program.  
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penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan menjadi salah satu 

fokus utama pada akuntabilitas keuangan (Premchand, 1999). Di mana laporan 

keuangan ini akan memuat penggunaan dana publik dan telah diperiksa/ diaudit 

secara profesional (Premchand, 1999). Tujuan utamanya adalah untuk 

memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan secara efisien dan efektif.  Dalam konteks manajerial sektor publik, 

akuntabilitas merupakan instrument untuk kegiatan pengendalian terutama pada 

capaian kinerja pelayanan publik. Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian hasil serta strategi yang digunakan dalam mencapai 

hasil yang diinginkan. 

Hasil penelitian Randa (2013) tentang akuntabilitas pada pemerintah 

daerah menunjukkan adanya perbedaan harapan (expectation gap)5 antara 

harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah akibat perbedaan 

pemahaman akuntabilitas. Aparat pemerintah lebih mengutamakan pada 

akuntabilitas input yang orientasinya hanya pada program kerja dan realisasi 

anggaran, sedangkan masyarakat orientasinya lebih pada akuntabilitas output 

melaui sarana dan prasarana yang bisa dirasakan secara langsung manfaatnya 

oleh masyarakat. Penelitian empiris dilakukan oleh Solikin (2005) untuk menilai 

apakah dalam melaporkan laporan akuntabilitas manajerial instansi pemerintah 

terdapat pernyataan yang melebih-lebihkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kebanyakan instansi cenderung untuk melaporkan kinerja mereka lebih 

                                                           
5  Expectation Gap merupakan perbedaan antara harapan publik/ masyarakat   dengan   apa   yang   

menjadi  pedoman mutu organisasi yang memberikan layanan publik (antara public servant dan 
direct users) sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan (Mahsun, 2014:143). Expectation 
Gap juga dapat dilihat dari adanya instansi pemerintah yang laporan keuangannya nya 
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WPT) dari BPK, namun tidak diikuti dengan 
jaminan bebas korupsi serta peningkatan kemakmuran rakyat. Ini berarti opini WTP ternyata 
tidak berkorelasi secara langsung dengan  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
(http:www//JPNN.com/BPK:Banyak Institusi WTP tapi rakyat belum makmur/Selasa, 16 
Desember 2014) 
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tinggi (overstate) untuk kinerja yang baik dan menyalahkan faktor luar (eksternal) 

jika terjadi kegagalan dalam kinerja mereka. Senada dengan hasil penelitian 

Solikin (2005), penelitian Nurkhamid (2008) menunjukkan rendahnya kualitas 

pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Kualitas laporan akuntabilitas 

instansi pemerintah belum mendapatkan perhatian utama karena baru sebatas 

formalitas dalam rangka pemenuhan ketentuan perundangan (Nurkhamid, 2008; 

Akbar, 2013). Kondisi ini sesuai dengan teori institusional yang mengemukakan 

bahwa alasan utama yang mendasari perubahan organisasional seperti ini lebih 

berfokus pada pencapaian legitimasi daripada peningkatan kinerja (Ashworth, 

2009). 

Beberapa peneliti yang sudah menggunakan teori institusional pada 

sektor publik diantaranya Djamhuri (2009), Amirya (2011) dan Rahayu (2015). 

Djamhuri (2009) menggunakan prespektif teori institusional untuk memahami 

proses reformasi penganggaran dan akuntansi di pemerintah daerah. Amirya 

(2011) menggunakan perspektif ini untuk menganalisa pengembangan sistem 

anggaran dan akuntansi pada Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas 

Brawijaya. Rahayu (2015) menggunakan pendekatan teori intitusional untuk 

meneliti proses penganggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Untuk 

penelitian tentang akuntabilitas, Kotsias (2010), Goddard dan Assad (2015) 

menggunakan teori institusional dalam memahami praktik akuntabilitas sektor 

publik di Yunani dan di Tanzania. Inung dan Akbar (2015) melakukan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan teori institusional dan teori struktural dalam 

memahami praktik akuntabilitas, implementasi sistem pengukuran kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Yogyakarta. Yang menjadi perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian yaitu pada 
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akuntabilitas keuangan dan manajerial dengan menggunakan media 

akuntabilitas berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan penelitian 

lain fokus pada akuntansi akrual, sistem pengukuran kinerja dan penganggaran. 

Selain itu penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk lebih memahami proses 

pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial. 

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa New Institutional 

Theory (NIT) cukup efektif digunakan untuk memahami proses perubahan yang 

terjadi pada suatu organisasi. Institusionalisasi merupakan proses adaptasi suatu 

organisasi dengan lingkungannya. Organisasi dianggap sebagai sebuah sistem 

yang adaptif akan dipengaruhi oleh kondisi sosial di masyarakat seperti 

legitimasi, efektifitas dan rasionalitas dan juga beragam tekanan-tekanan yang 

diakibatkan oleh lingkungan di sekitarnya. New Institutional Theory (NIT) dalam 

studi organisasi berkaitan dengan kenyataan bahwa struktur suatu organisasi 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). 

Biasanya sebuah organisasi terbentuk ke dalam struktur formal yang terdiri dari 

berbagai prosedur, proses dan aturan yang rasional (Meyer dan Rowan ,1977).  

Meyer dan Rowan (1977) mengidentifikasi bahwa organisasi akan  

mendapatkan legitimasi, stabilitas, dan sumber daya apabila sesuai dengan apa 

yang menjadi harapan masyarakat (social expectation). Teori institusional 

berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan cenderung 

menyesuaikan diri dengan harapan eksternal atau harapan sosial (DiMaggio dan 

Powell 1983; Frumkin dan Galaskiewicz, 2004; Ashworth et al., 2009). Organisasi 

publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki 

kesamaan atau isomorfisme (isomophism) dengan organisasi publik lain 



 

10 
 

 

(DiMaggio dan Powell, 1983). Lebih lanjut DiMaggio dan Powell (1983) 

menyebutkan tiga mekanisme isomorfisme yaitu Coercive isomorphism, 

Normative isomorphism dan Mimetic isomorphism.  

Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas merupakan salah satu realitas 

formal yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi di bawah 

paradigma NPM mempunyai konsekuensi terjadinya berbagai dinamika dan 

perubahan dalam proses akuntabilitas publik terutama pada akuntabilitas 

keuangan dan manajerial. Jika ditinjau dari teori institusional maka adanya 

perubahan dan tekanan dari lingkungan berupa peraturan dan harapan 

(ekspektasi sosial) dari masyarakat akan menuntut organisasi termasuk 

pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi dan interaksi dengan 

lingkungannya. Organisasi akan berusaha melakukan penyesuaian sampai 

terjadi homogenitas organisasi secara formal. 

Keberhasilan proses pelembagaan (institusionalisasi) akan menentukan 

bagaimana akuntabilitas keuangan dan manajerial dilakukan dan dipraktikkan 

oleh organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari. Sejauh ini peneliti menangkap 

adanya kesenjangan (gap) dalam proses pelembagaan (institusionalisasi) 

akuntabilitas keuangan dan manajerial di pemerintah daerah termasuk 

pemerintah daerah kabupaten Jombang. Kesenjangan tersebut diantaranya 

dapat dilihat dari komitmen top management (kepala daerah) dalam memberikan 

dukungan berupa penetapan tujuan (visi dan misi), alokasi sumber daya baik 

sumber daya manusia maupun keuangan (anggaran) dalam mewujudkan 

akuntabilitas keuangan dan manajerial. Untuk itu penelitian-penelitan mengenai 

proses pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial 

penting dan diperlukan terutama di pemerintah daerah. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk memahami 

bagaimana proses pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan 

manajerial pada pemerintah daerah kabupaten Jombang. Dimana hasil evaluasi 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun 

2013 dan 2014 menunjukkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya hasil evaluasi LAKIP 

Kabupaten Jombang oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) masih mendapatkan skor (grade) C dan 

baru tahun 2014 mendapatkan skor CC. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 juga belum 

secara jelas menyebutkan target pencapaian grade LAKIP dari “CC” menjadi “B” 

sebagai salah satu misi pembangunan daerah padahal untuk target pencapaian 

opini audit BPK dari WDP menjadi WTP sudah menjadi salah satu misi 

pembangunan daerah. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah 

kabupaten Jombang dalam mewujudkan tuntutan atas akuntabilitas keuangan 

dan manajerial pada saat ini semakin kompleks dengan ditetapkannya PP No 71 

Tahun 2010 mengenai SAP Berbasis Akrual dan Peraturan Presiden No 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di mana 

pada tahun 2015 ini pelaporan keuangan dengan akuntansi akrual secara secara 

penuh akan dilakukan pemerintah daerah kabupaten Jombang.  

1.2. Motivasi Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang 

memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan good 

governance, berdasarkan data-data yang sudah disampaikan menunjukkan 
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bahwa akuntabilitas keuangan dan manajerial di Indonesia, khususnya pada 

pemerintah daerah masih tergolong rendah. Tidak tercapainya target 

pencapaian akuntabilitas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2010-

2014 merupakan bukti bahwa akuntabilitas pemerintah masih jauh dari yang 

diharapkan.  

2. Penelitian kualitatif terkait akuntabilitas keuangan dan manajerial pada sektor 

publik, khususnya pada pemerintah daerah dengan menggunakan prespektif 

teori institusional sejauh pengamatan penulis masih terbatas. Padahal teori 

institusional dapat digunakan untuk memahami isu-isu berkaitan dengan 

proses perubahan organisasi terutama yang berasal dari luar organisasi. 

3. Persentase perolehan nilai “B” atas LAKIP pemerintah daerah masih sangat 

sedikit dibandingkan dengan persentase perolehan opini WTP atas LKPD. 

Hal ini membuat peneliti termotivasi untuk memahami proses pelembagaan 

(institusionalisasi) dan hambatan-hambatan yang menyebabkan akuntabilitas 

keuangan manajerial belum bisa terlembaga dengan baik. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: “Bagaimana proses pelembagaan (institusionalisasi) 

akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manajerial pada pemerintah daerah 

kabupaten Jombang dalam perspektif New Institutional Theory ?”. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses 

pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas 
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manajerial pada pemerintah daerah kabupaten Jombang dengan menggunakan 

perspektif New Institutional Theory. 

1.5. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa 

New Institutional Theory masih relevan digunakan untuk memahami dan 

menganalisis pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas sektor publik 

khususnya pada akuntabilitas keuangan dan manajerial yang menjadi fokus 

reformasi birokrasi di bawah paradigma NPM. Dimana dalam proses 

pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas khususnya akuntabilitas keuangan 

dan manajerial, menunjukkan adanya gejala isomorphism sebagai bentuk respon 

atas tuntutan peraturan perundangan dan harapan dari lingkungan sekitar 

organisasi. Serta adanya decoupling yakni ketidaksesuaian antara harapan 

dengan praktiknya.  

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi tentang proses 

pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial dengan 

menggunakan media akuntabilitas berupa Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Informasi tentang hambatan dalam pelembagaan akuntabilitas manajerial, 

mekanisme reward and punishment (RnP) dapat digunakan sebagai masukan 

dan perhatian akan pentingnya peningkatan pelembagaan (institusionalisasi), 

akuntabilitas khususnya untuk akuntabilitas manajerial pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jombang, sehingga bisa digunakan sebagai perbaikan 

akuntabilitasnya di masa mendatang.  
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 BAB II 

BAB II AKUNTABILITAS DAN NEW INSTITUSIONAL THEORY 
 

 “Since legitimacy is vital for organizational life, an organization is persistently in its 
attempt to gain its legitimacy by institutionalizing environmental elements  (ideas, 

logics, practices, techniques, habits) into the organization so that  
they become its own institutions” 

 (Djamhuri, 2009) 
 

2.1. New Public Management 

2.1.1. Sejarah dan berkembangnya NPM 

Perubahan pengelolaan sektor publik yang cukup drastis dari sistem 

pengelolaan secara tradisional yang kaku dan hierarkis menjadi model 

pengelolaan sektor publik yang lebih fleksibel dan mengakomodasi pasar terjadi 

di pertengan tahun 1980-an. Perubahan tersebut mampu merubah peran 

pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah 

paradigma New Public Management (Hood,1991; Rainey, 2009:435).  

Istilah New Public Management (NPM) pada awalnya dikenalkan oleh 

Christopher Hood pada tahun 1991. Mahmudi (2013:34) menyebutkan bahwa 

pada perkembangannya, pendekatan manajerial modern tersebut memiliki 

banyak sebutan, misalnya managerialism, market-based public administration, 

post-bureacratic paradigm dan entrepreneurial government. Semua istilah ini 

memiliki makna yang sama akan  tetapi istilah yang paling sering digunakan di 

beberapa literatur adalah adalah New Public Management. Lynn (2006) 

menyebutkan bahwa New Public Management merupakan sebuah paradigma 

baru dalam manajemen publik yang menekankan pada insentif, persaingan dan 

kinerja. Lebih lanjut Konsep New Public Management adalah konsep yang 

dibentuk berdasarkan pengamatan atas reformasi sektor publik di beberapa 



 

15 
 

 

negara, dari pengamatan ini maka munculah gagasan untuk mengadopsi gaya 

manajemen di sektor swasta (Yamamoto, 2003) sebagaimana dikutip kembali 

oleh Hermawan (2013). Denhardt dan Denhardt (2007) menjelaskan bahwa New 

Public Management mengacu pada gagasan dan praktik kontemporer yang lebih 

menggunakan pendekatan sektor swasta (private sector) ke dalam sektor publik 

(public sector). New  Public Management telah menjadi model dalam cara 

berpikir tentang peran administrasi publik. New Public Management merupakan 

gerakan perampingan pada sektor publik yang membuatnya lebih kompetitif, 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menawarkan 

pengukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas (Value for Money) dan transparansi.  

2.1.2. Karakteristik NPM 

Karakteristik New Public Management menurut Hood (1991) memilki tujuh 

komponen utama yaitu :  

1. Penggunaan manajemen yang profesional di sektor publik. Dalam hal ini, 

NPM menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional.  

2. Mensyaratkan adanya standar kinerja dan ukuran kinerja organisasi, 

sehingga organisasi mempunyai tujuan yang jelas dan ada pencapaian 

target.  

3. Semua sumber daya organisasi dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai 

target kinerja (NPM menekankan pengendalian output dan outcome yang 

lebih besar).  

4. Pemecahan unit-unit kerja, desentralisasi, devolusi dan pemberian 

kewenangan yang lebih besar di tingkat bawahan.  

5. Adanya mekanisme pasar dan menumbuhkan persaingan yang bertujuan 

untuk menghemat biaya.  
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6. Adopsi praktik manajemen yang digunakan di sektor bisnis antara lain sistem 

manajemen berbasis kinerja yang mensyaratkan adanya penilaian kinerja, 

sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, 

struktur yang fleksibel, sistem akuntansi dan penganggaran yang lebih 

modern.  

7. Perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara ekonomis 

dan efisien.   

Karakteristik NPM menekankan para manajer publik (kepala daerah, 

kepala instansi) mengendalikan organisasi-organisasi publik secara aktif dengan 

cara yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan publik (Mahmudi, 

2013:41). Para manajer publik mempunyai keleluasaan dalam mengatur dan 

mengembangkan organisasinya sesuai dengan kompetensi dan sumber daya 

yang dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya, manajer pemerintahan mengadopsi 

dan menerapkan gaya manajemen di sektor swasta yang dinilai lebih baik ke 

dalam sektor publik. Beberapa praktik manajemen yang dianggap lebih baik 

antara lain sistem manajemen berbasis kinerja yang mensyaratkan adanya 

penilaian kinerja, akuntabilitas berbasis hasil dan kompensasi berbasis kinerja. 

Penekanan NPM ada pada pencapaian hasil dan bukan hanya pemenuhan 

prosedur (Mahmudi, 2013:43). Untuk itu diperlukan adanya ukuran keberhasilan 

atas capaian target yang ditetapkan (output dan outcome).  

Penekanan pada aspek output dan outcome menghendaki manajer 

pemerintah bekerja sesuai target yang ditetapkan. Sebelum berlakunya NPM, 

output atas program dan kegiatan memang telah menjadi titik perhatian dari 

pemerintah. Namun, perhatian atas output ini tidaklah sebesar perhatian input 

dan proses. Oleh karena itu pemerintahan di bawah paradigma NPM yang 
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menitikberatkan aspek output dan outcome menghendaki pernyataan yang jelas 

akan tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. 

Berkaitan dengan pengukuran keberhasilan dan sistem pelaporan, 

akuntansi memainkan peran penting dalam perkembangan NPM. Akuntansi 

selanjutnya menjadi fokus perhatian sektor publik untuk melaksanakan aktivitas 

perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas (Hood, 1995). Di bawah paradigma 

NPM, akuntabilitas, akuntansi, dan skema pelaporan telah mengalami perubahan 

yang signifikan. Pelaporan kinerja tidak lagi bersifat vertikal saja melainkan juga 

bersifat horizontal. Pengadopsian praktik akuntansi sektor swasta (accrual basis) 

ke dalam sektor publik salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas (Barret, 2004 dan Torres, 2004) sebagaimana dikutip kembali oleh 

Seleratana (2009).  

2.1.3. NPM dan Akuntabilitas 

Perkembangan paradigma New Public Management (NPM) di tingkat 

global pada akhirnya mempengaruhi perkembangan akuntabilitas publik di 

Indonesia (Solikin, 2006). Paradigma NPM, telah mengganti posisi birokrasi 

sebagai salah satu kekuatan politik dengan masyarakat sebagai public service 

delivery (Hermawan, 2013). Dalam paradigma ini, gaya akuntabilitas lebih 

bersifat manajerial dan secara spesifik harus bisa menunjukkan output dengan 

pencapaian outcome program/ kegiatan pemerintah. Transformasi ini pada 

akhirnya juga membawa perubahan yang signifikan pada akuntabilitas publik, 

termasuk di dalamnya akuntabilitas keuangan dan manajerial. Di bawah 

paradigma ini, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan cara pengelolaan dana 

publik saja, lebih dari itu pemerintah dituntut untuk menggunakan dana publik 

secara efektif dan efisien (Guthrie, 1998; Karan, 2003 dan Newberry, 2003).  
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Pada era administrasi tradisional (Old Public Management) atau disingkat 

dengan OPM, akuntabilitas hanya untuk memastikan apakah pemerintah 

(aparatur sipil) melakukan fungsi administrasi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Di mana peraturan dan standar ditetapkan oleh 

struktur hirarkis yang lebih tinggi (pejabat). Akuntabilitas pada OPM hanya 

bersifat implisit, dimana pejabat terpilih mempunyai otoritas penuh dalam 

mempengaruhi kebijakan publik yang ada, sedangkan masyarakat tidak 

mempunyai keterlibatan dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan (Denhardt 

dan Dendarth, 2007). Akuntabilitas pada pendekatan NPM menekankan pada 

penggunaan ukuran yang obyektif dan pengawasan eksternal. Untuk menilai 

keberhasilan, NPM mensyaratkan adanya standar kinerja sebagai parameternya. 

Jika OPM dianggap tidak efektif karena hanya mengukur input seperti anggaran, 

banyaknya sumber daya saja, tidak halnya NPM yang harus mengukur output 

dan outcome (hasil dan dampak) seperti tingkat kesejahteraan masyarakat dll 

(Denhardt dan Dendarth, 2007). 

2.2. Akuntabilitas (Accountability) 

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan yang kompleks dan sulit dipahami (Premchand, 

1999; Mulgan, 2000b; Artley, 2001), meskipun demikian akuntabilitas telah 

menjadi bahan kajian penelitian di berbagai bidang terutama di bidang politik dan 

sosial (Mulgan, 2000a, Sinclair, 1995). Asal mula akuntabilitas (accountability) 

adalah dari kata “account”, istilah akuntabilitas sebelumnya sering dikaitkan 

dengan akuntansi, terutama pembukuan (Bovens, 2005). Akuntabilitas 

(accountability) dalam pengertian umum mengacu pada memberi dan menuntut 

pertimbangan untuk melakukan sesuatu (Robert dan Scapens, 1985). Pollit 
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(2003) sebagaimana dikutip kembali oleh Bovens (2005) menjelaskan bahwa 

akuntabilitas merupakan hubungan antara “actor” yaitu accountor, accountee, 

forum dan obyek akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas dalam berbagai tulisan 

juga diartikan sebagai transparansi atas informasi (Barberis, 1998; Aucoin dan 

Heintzman, 2000; Kluvers, 2003). Lebh lanjut Barberis (1998); Parker dan Gould 

(1999), Sinclair (1995) dan Steccolini (2004) mengungkapkan bahwa 

akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan kemampuan untuk 

menjawab atas tindakan yang sudah dilakukan (explain and answerability). 

Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat diartikan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi 

(individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (individu) bertanggung 

jawab (Mahsun, 2014:83). Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban semua kegiatan dan 

aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang menjadi 

tanggung jawab dari penerima amanah kepada pemberi amanah (Mahsun, 

2014:83 dan Mahmudi 2004:9).  

2.2.2. Definisi Akuntabilitas Publik 

Mahmudi (2013:9) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban 

agen untuk mengelola sumber daya, mengungkapkan dan melaporkan seluruh 

aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik kepada 

pihak yang memberi mandat. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk 

laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan 

sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu 

ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Akuntabilitas menjadi konsep 

filosofis inti dalam manajemen sektor publik (Mahsun, 2014:83). Dalam konteks 
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pemerintahan, akuntabilitas publik diartikan sebagai penyajian informasi dan 

pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut.  

Pada otonomi daerah ini, para manajer publik harus mampu melakukan 

perubahan dari partisipan pasif menjadi partisipan aktif dalam penyusunan 

standar akuntabilitas yang sesuai dengan harapan publik (Mahsun, 2014:83). 

Sehingga akuntabilitas bermakna lebih luas dari sekedar proses formal untuk 

pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi menjadi sesuatu yang merujuk pada 

dimensi yang lebih luas yang bertumpu pada harapan publik sebagai standar 

kinerja sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas dan 

moralitas para pengemban amanah. Konsep akuntabilitas secara luas ini akan 

menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya pada otoritas yang 

lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggung jawab 

kepada seluruh stakeholders seperti masyarakat umum, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), media massa, dll. 

Salah satu sumber dana pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya 

adalah berasal dari masyarakat (public fund). Konsekuensinya, pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk menjelaskan penggunaan dana publik tersebut 

secara bijaksana. Organisasi pemerintah dan sektor publik harus melaporkan 

kembali kepada pemilik sumber daya dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja 

mereka. Mcmahon (1995) sebagaimana dikutip kembali oleh Seleratana (2009) 

menyebutkan tiap jenis akuntabilitas memerlukan alat akuntabilitas yang 

berbeda, salah satu alat akuntabilitas yang utama adalah berupa catatan 

(laporan). Untuk akuntabilitas kebijakan alat akuntabilitas yang digunakan adalah 

kebijakan publik, sedangkan untuk akuntabilitas keuangan alat akuntabilitas yang 



 

21 
 

 

utama dapat berupa laporan keuangan tahunan yang sudah di audit (Seleratana, 

2009) merujuk pada Dixon (1991) dan Pablos (2002). 

Aspek informasi kinerja juga penting untuk mewujudkan akuntabilitas 

(Seleratana, 2009). Informasi ini digunakan untuk menjelaskan keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan tujuan yang sudah ditetapkan. Mengacu pada 

Brinkerhoff (2001), Seleratana (2009) mengungkapkan pentingnya mekanisme 

sanksi dan hukuman pada akuntabilitas. Kejelasan peraturan dan standar 

akuntabilitas perlu dituangkan dalam payung hukum yang formal. Dengan 

adanya peraturan dan standar yang jelas dapat meningkatkan pelaksanaan 

akuntabilitas pada organisasi pemerintah. 

Konsep akuntabilitas sebagaimana dinyatakan oleh Gray dan Jenkins 

(1993) dapat dibedakan menjadi akuntabilitas keuangan (financial accountability), 

akuntabilitas manajerial (manajerial accountability) dan akuntabilitas professional 

(professional accountability). Akuntabilitas keuangan menekankan pada 

kejujuran, kepatuhan dan efisiensi. Akuntabilitas manajerial menekankan pada 

tanggung jawab intergritas organisasi, keteraturan, konsistensi  dan efisiensi 

pelayanan. Akuntabilitas professional menitikberakan pada aksesibilitas, 

kesesuaian dan kualitas pelayanan dan perhatian kepada pengguna pelayanan. 

Akuntabilitas menurut LAN dan BPKP (2000) merupakan perwujudan 

kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan secara 

periodik atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaannya 

dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Jenis akuntabilitas 

publik menurut LAN dan BPKP (2000) dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 
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1. Akuntabilitas keuangan. Sasarannya adalah laporan keuangan instansi 

pemerintah, yang merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.  

2. Akuntabilitas Manfaat. 

Akuntabilitas manfaat. Fokusnya pada efektivitas hasil-hasil dari kegiatan 

pemerintahan, bukan hanya output saja melainkan sampai outcome.  

3. Akuntabilitas Prosedural. Disebut juga sebagai akuntabilitas proses, 

merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan 

pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, 

kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung 

pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.  

Definisi dan jenis akuntabilitas menurut LAN dan BPKP (2000) merujuk 

pada definisi akuntabilitas publik pada Deklarasi Tokyo tahun 1985. Akuntabilitas 

pada Deklarasi Tokyo didefinisikan sebagai kewajiban dari individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan 

yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab pertanggungjawaban 

fiskal, manajerial dan program. LAN dan BPKP (2000) menjelaskan bahwa 

sumber daya meliputi sumber daya manusia, kekayaan alam, material, 

keuangan, data, informasi dan tata ruang. Sumber daya ini merupakan masukan 

bagi organisasi yang dapat diukur dan didefinisikan secara jelas. Kebijakan 

merupakan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Laporan merupakan bentuk media akuntabilitas yang paling sesuai, 

karena laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan dalam pengelolaan 

sumber daya organisasi (LAN dan BPKP, 2000). 
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2.2.3. Perspektif dan Dimensi Akuntabilitas Publik 

2.2.3.1 Perspektif Akuntabilitas Publik 

Sadjiarto (2000) menyebutkan 3 (tiga) perspektif yang digunakan dalam 

melihat akuntabilitas pada sektor publik. American Accounting Association 

menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dari perspektif 

akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu akuntabilitas terhadap: 

a). Sumber daya finansial b). Kepatuhan terhadap aturan hukum dan 

kebijaksanaan administratif c).Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan d). Hasil 

program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, 

manfaat dan efektivitas.  

Dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan 

tahap yang berbeda dari tahap yang menggunakan ukuran obyektif (legal 

compliance) ke tahap yang menggunakan ukuran subyektif. Tahap-tahap 

tersebut adalah: 

1. Probity and legality accountability menyangkut pertanggungjawaban 

penggunaan dana sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (compliance). 

2. Process accountability merupakan penggunaan proses, ukuran atau prosedur 

dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and 

managing). 

3. Performance accountability merupakan upaya untuk mengevaluasi apakah 

kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy). 

4. Program accountability merupakan realisasi dari penetapan dan pencapaian 

tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya (outcomes and effectiveness). 



 

24 
 

 

5. Policy accountability merupakan pemilihan berbagai kebijakan yang akan 

diterapkan atau tidak (value). 

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok 

akuntabilitas yaitu: a. Berfokus pada hasil (outcomes) b. Menggunakan bebera  

pa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja c. Menghasilkan informasi 

yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan  

d. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu e. Melaporkan hasil 

(outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur. 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah 

tidak dapat diketahui oleh masyarakat tanpa adanya informasi (laporan) tentang 

sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan 

menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program 

yang dilaksanakan kepada legislatif dan masyarakat umum. Di pemerintahan, 

setidaknya ada 2 (dua) informasi yang selama ini dilaporkan secara rutin setiap 

tahunnya baik secara vertikal maupun horizontal yaitu informasi keuangan dan 

kinerja pemerintah. Informasi keuangan ini berupa Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan informasi manajerial berupa Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

2.2.3.2 Dimensi Akuntabilitas Publik 

Hopwood dan Tomkins (1984) yang dikutip kembali oleh Mahmudi 

(2013:10) menyebutkan bahwa Instansi pemerintah dalam melaksanakan 

akuntabilitasnya harus memenuhi dimensi: a. akuntabilitas hukum dan kejujuran 

(accountability for probity and legality), merupakan akuntabilitas instansi 

pemerintah untuk berprilaku jujur dan mentatati ketentuan hukum yang berlaku b. 
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akuntabilitas manajerial (manajerial accountability), merupakan 

pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk melakukan pengelolaan secara 

efektif dan efisien.  Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai 

akuntabilitas kinerja (performance accountability). Akuntabilitas manajerial juga 

berkaitan dengan akuntabilitas proses (process accountability) di mana 

organisasi dan lembaga publik harus mempertanggung jawabkan proses 

organisasi yang dilakukan c. akuntabilitas program (program accountability), 

berkaitan dengan pencapaian tujuan, penyusunan program sampai dengan 

pelaksanaannya d. akuntabilitas kebijakan (policy accountability), merupakan 

akuntabilitas atas kebijakan dan pelaksanaannya e. akuntabilitas keuangan 

(financial accountability), merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah 

atas penggunaan dana publik (public fund) secara ekonomi, efisien dan efektif. 

Akuntabilitas keuangan penekanannya pada ukuran anggaran dan keuangan.  

Salah satu bentuk alat (media) akuntabilitas dapat berupa laporan 

keuangan yang sudah diaudit. Pelaporan keuangan instansi pemerintah pada 

umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan sumber 

daya yang diperoleh, apakah sudah digunakan sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku (Sadjiarto, 2000). Dengan demikian pelaporan 

keuangan instansi pemerintah hanya menyajikan informasi yang berkaitan 

dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi 

keuangan saja. Jika dihubungkan dengan perspektif fungsional akuntabilitas, 

maka laporan keuangan baru tahap probity and legality accountability 

(compliance accountability) saja yang dipenuhi. Untuk itu diperlukan laporan 

lainnya yang dapat memberikan informasi manajerial sehubungan dengan 

efisiensi kegiatan (performance accountability), ukuran atau indikator yang 
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digunakan dalam mengalokasikan sumber daya (process accountability), 

pencapaian tujuan yang ditetapkan (program accountability) serta pemilihan 

kebijakan yang diambil (policy accountability) dalam periode tertentu.  

Berdasarkan pengertian akuntabilitas publik, perspektif dan dimensi 

akuntabilitas publik maka dalam penelitian ini akuntabilitas sektor publik merujuk 

pada akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas 

keuangan dalam konteks penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah/ LKPD. Sedangkan akuntabilitas manajerial atau yang juga disebut 

akuntabilitas proses, kinerja dan program dalam konteks penelitian ini adalah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ LAKIP. LKPD dan LAKIP 

dapat digunakan sebagai alat (media) akuntabilitas keuangan dan manajerial 

yang mampu menggambarkan 3 (tiga) perspektif akuntabilitas baik perspektif 

akuntansi, perspektif fungsional maupun perspektif sistem akuntabilitas. 

2.2.4. Akuntabilitas Keuangan dan Manajerial  

Reformasi birokrasi di bawah paradigma NPM menekankan pentingnya 

pengukuran dan manajerial (Broadbent dan Laughin, 1997). Dalam paradigma 

NPM, gaya akuntabilitas lebih bersifat manajerial dan secara spesifik harus bisa 

menunjukkan output dengan pencapaian outcome program/ kegiatan pemerintah. 

Organisasi dituntut mempertanggungjawabkan tidak hanya pencatatan dan 

penggunaan dana saja melainkan efisiensi dan efektifitasnya (Kotsias, 2010). 

Akuntabilitas di bawah paradigma NPM tidak hanya berkaitan dengan cara 

pengelolaan dana publik saja, lebih dari itu pemerintah dituntut untuk 

menggunakan dana publik secara efektif dan efisien (Guthrie, 1998; Karan, 2003 

dan Newberry, 2003). Organisasi publik akan menyusun dan mengukur kegiatan 

operasional dan strategisnya ke dalam ukuran moneter dengan menggunakan 
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indikator akuntansi (Kotsias, 2010). Akuntansi selanjutnya menjadi fokus 

perhatian sektor publik untuk melaksanakan aktivitas perencanaan, pengendalian 

dan akuntabilitas (Hood, 1995). 

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, dan pengungkapan sesuai dengan perundangan yang berlaku (Halim, 

2013). Akuntabilitas keuangan (Financial Accountability) juga dapat diartikan 

sebagai penyediaan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada 

stakeholder (Mahmudi, 2013 dan Cameron, 2004). Premchand (1999) dalam 

tulisannya menyebutkan  

…the main instruments of financial accountability are government 
budgets, periodically published data on public finances, annual 
account and the investigative and other general reports prepared 
by independent agencies… 
 
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran dan laporan 

keuangan menjadi instrumen utama pada akuntabilitas keuangan. Di mana 

laporan keuangan ini akan memuat penggunaan dana publik dan telah diperiksa/ 

diaudit secara profesional (Premchand, 1999). Tujuan utamanya adalah untuk 

memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan secara efisien dan efektif. Laporan keuangan merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. 

Akuntabilitas manajerial merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi 

yang banyak diadopsi oleh pemerintah di berbagai negara dengan latar belakang 

sejarah, politik, ekonomi, sosial dan geografis yang berbeda (Lapsley, 2008). 

Bentuk reformasi ini merupakan hasil dari pendekatan neo-liberal terhadap fungsi 

sosial dan ekonomi (Humphrey et al, 1993) dan juga adanya peran lembaga 

ekonomi dunia seperti Bank Dunia (Kotsias, 2010). Akuntabilitas manajerial 

merujuk pada Goldfinch dan Wallis (2009) adalah  
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….managerial accountability, on the other hand, is less about 
ensuring that public officials, whether elected or appointed, 
behave in ways do not exceed or abuse their legitimate authority, 
than it is about ensuring that government organization actually 
operate in the pursuit of key values like  humaneness, fairness, 
impartiality, efficiency, economy and effectiveness… 
 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

manajerial merupakan pertanggungjawaban tindakan manajer pemerintah 

sebagai pemegang amanah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, 

tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, menjalankan operasional 

pemerintahan sehari-hari dengan mendasarkan pada kejujuran, efisiensi, 

ekonomi dan efektifitas atau yang biasa disebut dengan 3 E (Eficiency, Economy 

and Effectiveness).   

Akuntabilitas erat kaitannya dengan mekanisme supervisi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam suatu susunan 

hirarkis tertentu. Pada sektor publik, akuntabilitas merupakan instrument untuk 

kegiatan pengendalian terutama pada capaian kinerja pelayanan publik. Dalam 

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian hasil serta strategi yang digunakan dalam mencapai hasil yang 

diinginkan. Pengendalian merupakan salah satu bagian penting pada proses 

manajemen di pemerintahan. Dalam konteks ini pengendalian tidak bisa berjalan 

dengan efektif dan efisien apabila tidak ditunjang dengan mekanisme 

akuntabilitas yang baik, demikian sebaliknya. 

Proses pengendalian manajemen merupakan tahap-tahap yang harus 

dilalui untuk mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai (Mahmudi, 

2013:61). Tahapan dalam proses pengendalian meliputi: (1). Perumusan Strategi 

(2). Perencanaan Strategik (3). Pembuatan Program (4). Penganggaran (5). 
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Implementasi (6). Pelaporan Kinerja (7). Evaluasi Kinerja (8). Umpan Balik. 

Siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 2.1 
Siklus Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 
Sumber : Mahmudi, 2013 

Proses pengendalian manajemen tidak bisa dilakukan tanpa ada 

dukungan dari struktur pengendalian manajemen (Mahmudi, 2013:74). Struktur 

pengendalian manajemen merupakan jaringan yang dimiliki oleh organisasi 

sebagai wadah pelaksanaan proses pengendalian manajemen (Mahmudi, 

2013:74). Lagerstrom (2002) sebagaimana dikutip oleh Yustien (2013) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi sektor 

publik dapat diterapkan pada bagian penganggaran (budget), sistem akuntansi 

(accounting systems), auditing, pengendalian proyek (project controls), laporan 

informasi (information report) dan laporan kinerja (performance report). Sistem 

pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Ada 3 (tiga) 
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pengelompokan tipe pengendalian manajemen, yaitu: a). pengendalian preventif 

(preventif control), berkaitan dengan perumusan strategi yang dijabarkan dalam 

bentuk program-program b). Pengendalian operasional (operational control), 

berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan media anggaran c). Pengendalian kinerja (performance 

control), berkaitan dengan analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja 

yang telah ditetapkan.  

Pada siklus proses pengendalian manajemen sektor publik, perumusan 

strategi merupakan tahap yang paling penting. Dalam perumusan strategi, 

organisasi akan menentukan misi, visi, tujuan dan nilai dasar organisasi. Hasil 

dari perumusan strategis akan digunakan untuk menentukan perencanaan 

strategis organisasi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun program dan kegiatan. Tahapan selanjutnya adalah penganggaran, 

yang akan menghubungkan biaya dengan setiap program dan kegiatan. Setelah 

anggaran disusun, tahapan selanjutnya adalah implementasi anggaran. Pada 

tahap ini, monitoring pelaksanaan kegiatan dan pencatatan penggunaan 

anggaran (input) dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan sampai 

menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah 

satu satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, yaitu kinerja finansial 

(keuangan). Pelaporan kinerja keuangan harus dilengkapai dengan informasi 

kinerja non keuangan. Aspek kinerja non keuangan ini sangat penting mengingat 

organisasi sektor publik banyak menghasilkan output yang sifatnya tidak 

berwujud (tidak bisa dimoneterkan). Hasil pelaporan kinerja akan digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja (evaluasi kinerja) yang 

merupakan tahapan dari proses pengendalian manajemen sektor publik.  
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Siklus pengendalian manajemen sektor publik melibatkan proses 

pengambilan keputusan, membuat tindakan untuk melaksanakan keputusan, 

membuat penilaian kinerja serta umpan balik yang akan membantu dalam 

pembuatan keputusan dan tindakan di masa yang akan datang.  

Gambar 2.2 
Proses Manajerial dan Pengendalian Sektor Publik 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:   Jones, R dan Pendlebury, M (2000) sebagaimana dikutip oleh Halim 

(2007) 
 
Gambar 2.2 tersebut menunjukkan posisi anggaran dalam sebuah proses 

manajemen. Penganggaran merupakan tahap aktivitas yang mempunyai arti dan 

peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Dari gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan intrepretasi dari rencana 

operasional yang diturunkan dari rencana strategik organisasi. Anggaran itu 

kemudian dijadikan alat untuk pengendalian dan pengevaluasian manajemen. 

2.2.5. Akuntabilitas Keuangan dan Manajerial di Indonesia 

Di Indonesia, regulasi terkait dengan akuntabilitas dimulai dengan 

diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tata cara penyusunannya diatur dalam 
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Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Negara dan Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wujud lain dari implementasi 

akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan 

anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai (disebut 

sebagai sistem anggaran kinerja). Dengan demikian terdapat hubungan yang 

erat antara anggaran pemerintah (APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya 

berdasarkan perencanaan strategis tersebut. Sistem anggaran kinerja pada 

dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program 

serta tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran 

program. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran 

yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan 

sehingga akan terlihat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang 

diharapkan (Mardiasmo, 2004). 

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan manajemen 

pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel dan berorientasi hasil 

pemerintah menggunakan manajemen berbasis kinerja (MBK) dan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Produk akhir dari SAKIP 

adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang 

menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Komponen-

komponen yang terdapat dalam SAKIP mencerminkan proses yang digunakan  
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pada manajemen berbasis kinerja (BPKP, 2011). Berikut ini merupakan gambar 

siklus AKIP: 

Gambar 2.3 

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 

 

 

 

 

 

Sumber: BPKP, 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi ke-6 ,    
Pusdiklatwas BPKP, Bogor. 

 
Siklus AKIP diawali dengan penyusunan perencanaan strategi (renstra) 

berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menentukan strategi yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategi ini 

kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap 

tahun. Tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja berdasarkan atas data 

kinerja yang sudah dicatat dan dikumpulkan sebelumnya. Data kinerja 

merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Data 

kinerja sangat diperlukan dalam pengukuran kinerja, untuk itu diperlukan 

pengembangan sistem pengumpulan data kinerja oleh instansi pemerintah, 

meliputi tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.  

Pada akhir periode tertentu, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada 

pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, 

yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
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kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran 

organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi. Informasi yang 

termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi 

secara berkesinambungan. 

Akuntabilitas keuangan di Indonesia menjadi perhatian seiring dengan 

diterbitkannya paket UU tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan-

peraturan seperti PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PP No 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang 

penerapan akuntansi berbasis akrual. Peraturan tersebut merupakan bagian dari 

tahapan reformasi birokrasi yang menjadi dasar hukum dalam menyusun laporan 

keuangan pemerintah pusat maupun daerah. 

2.3. New Institusional Theory 

Institutionalism Theory muncul pada pertengahan tahun 1970-an dan 

berkembang sampai dengan sekarang. Ide pokok yang diusung oleh teori ini 

adalah keberadaan organisasi yang dibentuk oleh institusional yang ada di 

sekitarnya. Organisasi harus dilihat sebagai totalitas symbol, bahasa maupun 

ritual yang melingkupinya. Sejauh ini teori ini mengalami perkembangan yang 

pesat baik di dunia akademisi maupun praktisi. Analisis dengan menggunakan 

teori institusional telah digunakan dalam penelitian di berbagai bidang sosial 

seperti ekonomi, sosiologi dan politik (Meyer dan Rowan, 1977; DiMaggio Powell, 

1983). Institusionalisme menawarkan pendekatan yang berbeda pada studi 

berkaitan dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik (DiMaggio Powell, 1983). 

DiMaggio Powell (1983) dan Jenning dan Greenwood (2003) mengklasifikasikan 

teori institusional menjadi dua kelompok yaitu old institutionalism dan new 

institutionalism. Perbedaan mendasar pada keduanya terletak pada fokus 
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analisis. Pendekatan terhadap lingkungan, pandangan terhadap konflik dan 

gambaran tentang tindakan individual (DiMaggio Powell, 1983). Old 

institituonalism menganggap bahwa perubahan yang dilakukan oleh organisasi 

dikarenakan adanya keinginan untuk berubah dan proses perubahan untuk 

menuju kondisi yang lebih baik dilakukan secara alamiah bukan karena adanya 

suatu paksaan atau tekanan. Sedangkan pada New Institusionalism, organisasi 

dalam melakukan perubahan bukan ditujukan untuk mencapai efisiensi 

melainkan karena kepentingan legitimasi dan homogenisasi.  

Proses pelembagaan pada suatu organisasi dilakukan melalui proses 

institusionalisasi. Institusionalisasi menjadikan pola perilaku tertentu secara 

berkelanjutan dan terus menerus (Hasselbladh dan Kalinikos, 2000). Jennings 

dan Greenwood (2003) menyebutkan bahwa institusional merupakan proses 

yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Lawrence (2001) menjelaskan tahapan 

proses institusionalisasi yaitu inovasi, difusi (penyebaran), legitimasi dan 

deinstitusionalisasi melalui kurva institusional berbentuk S. Kurva ini 

menunjukkan urutan yang relatif tetap yang melibatkan periode waktu ketika 

sebuah inovasi muncul, menyebar dan memperoleh legitimasi, sehingga tersebar 

di seluruh anggota organisasi dan akhirnya masuk ke tahap deinstitusionalisasi. 

Tahapan institusionalisasi kurva berbentuk S tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 
Kurva Proses Institusionalisasi 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber:Lawrence, Winn dan Jenings  (2001) 

Gambar kurva tersebut menjelaskan bahwa proses institusionalisasi pada 

organisasi dimulai dari munculnya inovasi seperti praktik, aturan dan teknologi 

baru pada organisasi. selanjutnya inovasi tersebut akan menyebar sampai pada 

tahapan memperoleh legitimasi oleh semua anggota organisasi, bisa dalam 

jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang cepat. Masing-masing 

organisasi, proses institusionalisasi mempunyai dinamika yang berbeda-beda 

(Lawrence, 2001). Hasil dari proses institusionalisasi dapat berupa praktik, 

aturan, teknologi baru yang sudah diterapkan oleh semua anggota organisasi. 

Pada tahapan legitimasi, biasanya praktik-praktik tersebut sudah melembaga dan 

tersebar luas, menyatu dalam budaya dan kebiasaan organisasi. Setelah dalam 

kondisi stabil, tahapan selanjutnya adalah deinstitusionalisasi. Proses 

deinstitusionalisasi merupakan bentuk yang keluar dari institusionalisasi melalui 

tindakan berulang. 

Tahap inovasi merupakan tahap munculnya institusi baru dalam suatu 

bidang organisasi tertentu. Aturan, teknologi, kebijakan dan sistem baru ini akan 
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mempengaruhi praktik yang harus dijalankan oleh organisasi tertentu. Suwarno 

(2008) menyebutkan bahwa inovasi dapat diartikan sebagai pengetahuan dan 

cara baru bagi suatu organisasi. Sebuah inovasi dapat hadir sebagai 

pengetahuan baru bagi organisasi atau masyarakat dalam sebuah sistem sosial. 

Pengetahuan baru ini selanjutnya sebagai faktor penting penentu perubahan 

sosial yang terjadi. Inovasi juga dapat sebagai cara baru bagi individu atau 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. 

Dimana cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya sudah 

berlaku. Inovasi ini belum tentu menjadi bagian dari kesadaran inovatornya, 

hanya apabila inovasi tersebut dilindungi dalam tindakan, pikiran dan bahasa 

maka ia menjadi terobjektivikasi. Objektivikasi menjadi suatu tahap tersendiri 

dalam proses institusionalisasi (Jennings dan Greenwood, 2003). Tahap ini 

terjadi diantara proses inovasi dan proses difusi. Dalam proses ini, masyarakat 

dipandang obyektif, sehingga institusi baru dibangun di atas pembiasaan melalui 

tindakan yang berulang-ulang, sehingga kelihatan pola-polanya dan terus 

direproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya (Rahayu, 2015). Jika tindakan 

itu sudah menjadi pembiasaan, maka terjadi proses pengendapan dan tradisi. 

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengobjektivikasikan pengalaman kepada 

orang lain. Institusi ini mampu tetap stabil dan bertahan dalam organisasi karena 

telah menjadi “taken for granted” melalui proses interaksi dan penggunaan rutin 

atau telah terlegitimitasi melalui dukungan dari pihak pemegang otoritas, atau  

individu yang memiliki kekuasaan atau organisasi (Meyer dan Rowan, 1977). 

Legitimasi membutuhkan interprestasi dan tindakan lanjutan dari para partisipan 

agar institusi yang telah ada bisa berjalan, agar terjadi kesamaan pemaknaan 

dari para partisipannya. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat makna menjadi 
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objektif dan masuk akal secara subjektif. Deinstitusionalisasi muncul karena 

adanya kejenuhan, tekanan atau adanya inovasi baru. 

Hasselbladh dan Kalinikos (2000) dalam tulisannya menyatakan bahwa 

proses pelembagaan (institusionalisasi) mencakup hubungan antara 3 (tiga) hal 

yaitu kondisi ideal (ideals), wacana (discources) dan teknis pengendalian 

technique controls). Penetapan kondisi ideal yang disampaikan melalui 

pernyataan spesifik, strategi tertulis dan definisi. Wacana dapat berupa 

spesifikasi tugas, item dan peran-peran sosial yang terlibat dan penggambaran 

hubungan di antara mereka. Sedangkan teknis pengendalian dapat berupa 

pengembangan model tindakan dan sistem pengukuran serta sistem evaluasi.  

Perubahan institusional bagi institusi formal dapat disebabkan baik faktor 

internal maupun faktor eksternal organisasi. Faktor eksernal tersebut dapat 

berasal dari perubahan teknologi, perubahan peraturan, adanya komoditas baru. 

Tekanan eksternal merupakan kekuatan dari luar organisasi yang membatasi 

ruang gerak organisasi sehingga dapat menimbulkan kejenuhan, menurunkan 

tingkat kemampuan dan rasa tertekan organisasi dalam melaksanakan tugas 

(Frumkin and Galaskiewicz, 2004). Tekanan eksternal dapat memaksakan 

organisasi untuk melakukan tindakan demi memenuhi harapan eksternal dan 

memperoleh legitimasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Tekanan eksternal dapat 

digambarkan melalui banyaknya peraturan perundangan, budaya birokrasi 

organisasi dan tuntutan langsung pemangku kepentingan (stakeholders).  

Organisasi dalam merespon suatu perubahan secara institusional dapat 

dilakukan melalui isomorphism. Gejala di mana organisasi formal menjadi mirip 

dengan lingkungannya disebut sebagai Isomorphism atau proses homogenisasi 

(Mayer dan Rowan, 1977). Proses homogenisasi ini mula-mula berupa adopsi 
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terhadap suatu inovasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja, 

namun pada perkembangannya lebih pada tujuan untuk mendapatkan legitimasi 

(Mayer dan Rowan, 1977). Institusional isomorphism merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan proses pelembagaan. Sebagaimana yang 

disebutkan oleh DiMaggio dan Powell (1983), terdapat tiga mekanisme 

perubahan institusional isomorphism yaitu coercive isomorphism, mimetic 

isomorphism dan normative isomorphism. Coercive isomorphism, yaitu 

isomorphism yang terjadi karena tekanan baik formal maupun informal yang 

diterima organisasi. Tekanan ini bisa berasal dari organisasi lain ataupun dari 

harapan masyarakat sekitar di mana organisasi tersebut berada. Normative 

isomorphism, yaitu isomorphism yang terjadi karena tuntutan organisasi 

profesional. Mimetic isomorphism, yaitu isomorphism yang terjadi karena 

organisasi meniru organisasi lain supaya dianggap sama (DiMaggio dan Powell, 

1983). 

Menurut Meyer dan Rowan (1977), isomorphisme akan mengakibatkan 

munculnya konsekuensi bagi suatu organisasi yaitu: (1). adanya elemen yang 

dimasukkan pada organisasi yang bertujuan untuk memperoleh legitimasi 

eksternal daripada efisiensi (2). Adaya penilaian secara ekternal (seremonial) 

untuk mendefinisikan elemen nilai struktural (3). Adanya ketergantungan pada 

institusi eksternal untuk mempertahankan stabilitas dan kemungkinan gejolak 

yang timbul. Pada akhirnya isomorphism mampu meningkatkan keberhasilan dan 

keberlangsungan dari suatu organisasi. Salah satu dampak yang mungkin 

muncul pada isomorphism adalah terjadinya decoupling. Meyer dan Rowan 

(1977) menyebutkan bahwa decoupling merupakan proses desintegrasi bagian-

bagian yang berbeda dari elemen struktural organisai sebagai respon atas 
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tekanan institusional untuk mentaati norma-norma yang tidak konsisten. Sebuah 

Institusi dalam melaksanakan teknik, program dan kebijakan baru tersebut hanya 

bersifat seremonial, bahkan berbeda antara sistem yang seharusnya diikuti 

dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut Meyer dan Rowan (1977) 

menjelaskan bahwa dalam institusionalisasi, pelaksanaan teknik, program atau 

kebijakan baru pada organisasi hanya berfungsi sebagai “powerful myths”.  

Decoupling memungkinkan terjadi dalam proses institusionalisasi suatu 

organisasi. Pada satu sisi, proses internalisasi bisa menjadikan organisasi benar-

benar solid dan tidak terjadi kepura-puraan atau sebaliknya menjadikan 

organisasi tampak kuat, tetapi di dalamnya rapuh dan banyak terjadi kepura-

puraan (Rahayu, 2015). Ini dilatarbelakangi keinginan ketaatan terhadap 

peraturan dan tekanan eksternal, padahal semuanya hanya bersifat seremonial 

dan semu belaka. Meyer dan Rowan (1977) menyatakan bahwa decoupling 

memungkinkan organisasi untuk mempertahankan standar, legitimasi dan 

struktur formal yang dimiliknya. Dalam hal ini organisasi bisa jadi mempunyai 

struktur formal yang sama, tetapi memungkinkan perbedaan pada praktiknya. 

Merujuk pada Meyer dan Rowan (1977), berikut merupakan beberapa hal yang 

menunjukkan terjadinya proses decoupling: 

1. Manajer organisasi menjalankan aktivitas-aktivitas di luar bidang yang 

dikuasanya, sehingga organisasi akan memerlukan pihak-pihak yang 

kompeten dan menyerahkan aktivitas tersebut kepada pihak yang 

profesionalisme. 

2. Sasaran-sasaran organisasi menjadi tanpa makna (kabur) dan bersifat 

ambigu. 
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3. Penghindaran integrasi, pengabaian implementasi program dan inspeksi. 

Dalam hal ini adanya evaluasi hanya bersifat seremonial belaka. 

4. Hubungan antar manusia menjadi penting dan sangat diperhatikan. 

Akuntabilitas publik merupakan salah satu bentuk realitas akuntansi 

sektor publik yang mendapat banyak perhatian baik dari pemerintah maupun 

akademisi. Akuntabilitas mempunyai dampak berupa perubahan dan dinamika 

berbagai pihak terutama yang berperan langsung dalam proses terwujudnya 

akuntabilitas publik terutama akuntabilitas keuangan dan manajerial pada 

pemerintah daerah. Reformasi birokrasi di bawah paradigma NPM mempunyai 

konsekuensi terjadinya berbagai dinamika dan perubahan dalam proses 

akuntabilitas publik terutama pada akuntabilitas keuangan dan manajerial. Jika 

ditinjau dari teori sosiologi institusional maka adanya perubahan dan tekanan dari 

lingkungan berupa peraturan dan harapan (ekspektasi sosial) dari masyarakat 

akan menuntut organisasi termasuk pemerintah daerah untuk melakukan 

adaptasi dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, organisasi akan 

berusaha melakukan penyesuaian sampai terjadi homogenitas organisasi secara 

formal. Organisasi berusaha untuk dapat menyerupai (seems alike) organisasi 

lain yang lebih sukses. Hal ini akan mengakibatkan organisasi satu dengan yang 

lain akan tampak sama secara formal. Kesamaan ini bisa melalui tampilan sistem 

dan format yang digunakan. Organisasi akan menjadi homogen menuju bentuk 

organisasi yang yang umum, cenderung sama walaupun tidak selalu 

memberikan tingkat efisiensi yang sama antara suatu organisasi dengan 

organisasi lainnya (DiMaggio dan Powell, 1983).  
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 BAB III 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

 ” riset kualitatif sains akuntansi sering dipahami sebagai  proses riset yang 
memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan, bahkan ekstrimnya sulit menentukan 

”benang merah”nya.  Pendek kata ”benang merah” dalam riset kualitatif tidak akan 
pernah diketemukan, ini sebagai akibat bahwa memang sejak awal  

benang merah‟ itu tidak ada dan tidak akan pernah ada”  
(Sukoharsono, E.G.  2006) 

 
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi 

kasus. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) sebagaimana dikutip kembali oleh 

Moleong (2014) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan didukung studi literatur atau studi 

kepustakaan sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. Penelitian kualitatif  

menurut Cassel dan Symon sebagaimana dikutip oleh Moleong (2014) 

merupakan penelitian yang tidak kaku dan tidak terstandarisasi, ada pedoman 

yang diikuti namun bukan aturan yang mutlak.  

Studi kasus menurut Sukoharsono (2006) adalah pendekatan penelitian 

yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu (atau beberapa) struktur sistem 

atau kasus secara rinci (detail) dengan memperhatikan kedalaman pengumpulan 

data. Sedangkan menurut Sekaran (2006:46) studi kasus merupakan analisis 

mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dengan organisasi lain, di 

mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami 

pada situasi sekarang. Studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam 

menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pemecahan masalah masa 
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lalu (Sekaran:163). Lebih lanjut Yin (2014:1) menyebutkan bahwa studi kasus 

merupakan strategi yang sesuai untuk pertanyaan penelitian yang berkaitan 

dengan how atau why dan bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki. 

Dalam penilitian ini, peneliti menggunakan model studi kasus karena ingin 

mendapatkan deskripsi yang jelas dan mendalam tentang proses pelembagaan 

akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Mengacu pada definisi, 

prespektif dan dimensi akuntabilitas publik pada bab sebelumnya maka dalam 

penelitian ini, akuntabilitas yang digunakan adalah akuntabilitas keuangan dan 

manajerial dengan menggunakan media akuntabilitas berupa Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Perspektif New Institusional Theory (NIT) digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana respon organisasi atas perubahan lingkungan di 

sekitarnya. Peneliti memandang akuntabilitas keuangan dan manajerial sebagai 

sebuah proses yang memerlukan berbagai tahapan hingga akhirnya akuntabilitas 

keuangan dan manajerial tersebut benar-benar dapat terlembagakan 

(terinstitusionalisasi) dengan baik dalam suatu organisasi.  

3.2. Situs Penelitian 

Menetapkan situs penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk 

mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang dengan latar belakang: (1). Hasil 

Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang 

baru Tahun 2013 dan 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya opini LKPD mendapat opini 

WDP, namun dalam realitasnya transparansi dan aksesibilitas terhadap informasi 
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LKPD tersebut masih rendah. (2). Sesuai dengan aturan perundang-undangan, 

pada tahun 2015 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang menerapkan 

akuntansi berbasis akrual secara penuh untuk meningkatkan akuntabilitas 

keuangannya (3). Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), LAKIP Kabupaten 

Jombang selama ini masih mendapatkan skor C dan baru tahun 2104 

mendapatkan skor CC (4). Tersedianya akses untuk melakukan penelitian di 

pemerintah daerah kabupaten Jombang. Di mana salah satu faktor yang penting 

dalam penelitian kualitatif adalah adanya/ tersedianya akses pada sebuah lokasi 

penelitian.  

3.3. Informan Penelitian 

Ciri penelitian kualitatif adalah temuan berasal dari data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, atau gambar. Oleh sebab itu penetapan 

pengambilan informan  sangat mempengaruhi keakuratan informasi. Penentuan 

informan penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi 

dengan segala kompleksitas yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan 

akuntabilitas manajerial (kinerja) di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah 

aparatur pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan 

dan managerial (kinerja) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. SKPD 

tersebut adalah: 

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang 

menjadi pusat aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Jombang. DPPKAD juga bertanggung jawab dalam 

penyediaan dan penyusunan informasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang.  Informan yang akan dilibatkan yaitu: 

a. Bapak Eka Suprasetya (Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jombang); 

b. Bapak Nasrulloh (Kepala Bidang Anggaran-DPPKAD Kabupaten 

Jombang); 

c. Ibu Juni Retno I (Kepala Bidang Akuntansi-DPPKAD Kabupaten 

Jombang); 

d. Ibu Sri Surjati (Kepala Bidang Aset-DPPKAD Kabupaten Jombang); 

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah 

satu leading sector dalam penyusunan perencanaan kinerja dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemerintah Pemkab 

Jombang. Informan yang akan dilibatkan yaitu: 

a. Bapak M. Cholil (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Jombang); 

b. Bapak Nanang Isawan (Kasi BAPPEDA Kabupaten Jombang). 

3. Bagian Organisasi sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam menyusun 

dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kabupaten Jombang pada institusi vertikal. Informan yang akan dilibatkan 

yaitu: 

a. Bapak Bambang Suntowo (Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Jombang); 

b. Bapak Haris Aminuddin (Kasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Jombang). 
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3.4. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. 

Sugiyono (2014:62) mendefinisikan data primer sebagai data penelitian yang 

diperoleh secara  langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada 

informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari informan atau objek penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah tersedia 

misalnya dokumen peraturan perundangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Peraturan Presiden No 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PERDA dan 

PERBUP tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur akuntansi, 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dan hasil evaluasinya, RPJMD Kabupaten 

Jombang Tahun 2014-2018, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2010-

2014 serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Menurut Sugiyono (2014:67) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang 

dapat dilakukan pada penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, 

dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

antara lain dengan:  

1. Wawancara (Interview).  
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Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan 

mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung 

guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya 

pula. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur. 

Dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat 

ditemukan informasi baru dalam proses wawancara, peneliti 

mengembangkan pertanyaan dari panduan yang telah ditetapkan tersebut. 

Kecukupan data yang diperoleh dari wawancara ini diukur dari muncul atau 

tidaknya informasi baru dalam proses wawancara tersebut. Apabila data yang  

diperoleh dari beberapa informan terkait telah sama, maka data telah 

dianggap cukup. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

orang-orang yang mempunyai informasi kunci (key informan) tentang tema 

penelitian, yaitu orang-orang yang berperan dalam aktivitas yang berkaitan 

dengan akuntabilitas keuangan dan manajerial pada pemerintah daerah 

kabupaten Jombang. Dalam wawancara, informasi yang digali oleh peneliti 

kepada informan adalah informasi yang berkaitan dengan proses 

pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial 

dengan berdasarkan pada kurva institusional berbentuk S. Lawrence (2001) 

menjelaskan tahapan proses institusionalisasi yaitu inovasi, difusi 

(penyebaran), legitimasi dan deinstitusionalisasi melalui kurva institusional 

berbentuk S. Kurva ini menunjukkan urutan yang relatif tetap yang melibatkan 

periode waktu ketika sebuah inovasi muncul, menyebar dan memperoleh 

legitimasi, sehingga tersebar di seluruh anggota organisasi dan akhirnya 

masuk ke tahap deinstitusionalisasi. Untuk mengetahui adanya gejala 
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isomorphism peneliti menanyakan informasi berkaitan dengan dorongan 

faktor eksternal (berupa peraturan dan regulasi) terhadap organisasi. Peneliti 

juga menanyakan tentang hambatan dan kendala yang dihadapi, ada 

tidaknya kerjasama dan pendampingan dengan pihak ketiga dalam 

mewujudkan akuntabilitas keuangan dan manajerial.  Penyusunan peraturan 

daerah serta pelaksanaan studi banding ke daerah yang dianggap lebih baik 

akuntabilitasnya juga menjadi salah satu item pertanyaan peneliti.  

Tabel 3.1 Panduan Pertanyaan Penelitian 
 

Tema Aspek Yang Ingin 
Diungkap Indikator Referensi 

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Peranan Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(LKPD) & LAKIP 
sebagai media 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Manajerial 
 

Hubungan akuntabilitas 
(accountability relationship) 
mengacu meliputi accountor 
(pihak yang memberikan 
pertanggungjawaban), 
accountee (yang menerima 
pertanggungjawaban), 
processes of accountability 
(tindakan & pemberian 
informasi/laporan serta evaluasi 
tindakan) dan yang terakhir 
adalah effect (pemberian sanksi 
dan imbalan). 
 

 

Steccolini (2002); 
Premchand 
(1999); Model  
Selerantana 
(2009) yang 
mengacu pada 
model yang 
dikembangkan 
oleh Power 
(1991), Ijiri (1983), 
Sinclair (1995), 
Bovens (1998, 
2005), Day and 
Klein (1987) and 
Barberis (1998).   

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Apakah Organisasi 
(Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Jombang 
merumuskan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Manajerial sebagai 
suatu pernyataan 
Strategi, tertulis). 
 
*Dalam konteks 
penelitian ini yang 
digunakan adalah 
RPJMD Kabupaten 
Jombang 2013-
2018 
 

Proses pelembagaan 
sebagaimana disebutkan oleh 
Hasselbladh dan Kalinikos 
(2000) melibatkan hubungan 
dari kondisi ideal antara (Ideals), 
wacana (Discourses) dan teknik 
pengendalian (Techniques of 
control) 

1. Perumusan kondisi ideal yang 
dituangkan ke dalam 
pernyataan yang spesifik, 
strategi tertulis dan definisi. 

2. Adanya spesifikasi tugas, item 
dan peran-peran sosial yang 
terlibat dalam hubungan di 
antara mereka. 

3. Adanya pengembangan model 
tindakan, sistem pengukuran 
dan evaluasi. 

Hasselbladh dan 
Kalinikos (2000) 
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Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Peranan 
Mekanisme 
Reward and 
Punisment (RnP) 
dari Pusat dalam 
menunjang 
akuntabilitas 
keuangan dan 
manajerial 

Kuat atau tidaknya suatu institusi 
untuk bisa terlembagakan dalam 
suatu organisasi bergantung 
pada self mechanism yang 
diterapkan dapat berupa 
penghargaan (reward) dan 
sanksi (punishment) 

Jepperson 
(1991:145) 
sebagaimana 
dikutip kembali 
oleh Rahayu 
(2015) 

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Proses 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Manajerial  

Proses Institusional : Inovasi, 
Difusi, Legitimasi & 
Deintitusionalisasi 
 
Inovasi: merupakan tahap 
munculnya institusi baru dalam 
suatu bidang organisasi tertentu 
Difusi: penyebaran kepada 
seluruh bagian organisasi.  
Legitimasi: Stabilitas suatu 
inovasi baru yang telah 
disebarkan pada anggota 
organisasi atau pemahaman 
yang sudah dilembagakan 
menjadi tersedia secara objektif 
dan masuk akal secara subjektif. 
Deintitusionalisasi: adanya 
kejenuhan, tekanan atau adanya  
inovasi baru. 
 

Proses 
Institusionalisasi : 
Kurva-S 
(Lawrence, Winn 
dan Jenings, 
2001). 
 

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Untuk memahami 
apakah dalam 
proses 
akuntabilitas 
keuangan dan 
manajerial terdapat 
gejala 
Isomorphisme 
 

Isomorphisme 
(1).adanya elemen yang 
dimasukkan pada organisasi 
yang bertujuan untuk 
memperoleh legitimasi eksternal 
daripada efisiensi (2). Adaya 
penilaian secara ekternal 
(seremonial) untuk 
mendefinisikan elemen nilai 
struktural (3). Adanya 
ketergantungan pada institusi 
eksternal untuk 
mempertahankan stabilitas dan 
kemungkinan gejolak yang 
timbul. 
Mekanisme Isomorphisme: 
Coercive : tekanan peraturan 
Mimetic: meniru-niru  
Normatif: peranan pihak 
professional 

Meyer dan Rowan 
(1977) 

 

 Decoupling: 
a. Manajer organisasi 
menjalankan aktivitas-aktivitas 
di luar bidang yang 
dikuasanya. 

b. Sasaran-sasaran organisasi 

Meyer dan Rowan 
(1977) 
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menjadi tanpa makna (kabur) 
dan bersifat ambigu. Dalam hal 
ini adanya evaluasi hanya 
bersifat seremonial belaka. 

c. Penghindaran integrasi, 
pengabaian implementasi 
program dan inspeksi.  

d. Hubungan antar manusia 
menjadi penting dan sangat 
diperhatikan 

 

Respon Organisasi 
Terhadap Proses 
Institusional 

Acquiescence (menyetujui), 
compromise (kompromi), 
avoidance (penghindaran), 
defiance (pembangkangan) dan 
manipulation (manipulasi) 

Oliver (1991) 

Akuntabilitas 
Keuangan 

 

LKPD dan Opini 
Audit BPK atas 
LKPD  

Elemen pembentuk akuntabilitas 
keuangan terdiri atas integritas 
keuangan, pengungkapan dan 
ketaatan terhadap peraturan dan 
perundangan  

Premchand 
(1999); LAN dan 
BPKB (2000) 

Transparansi dan 
Keterbukaan 
Informasi 

Pengungkapan LKPD ke media 
cetak, elektronik (online) 

Ofoegbu (2014). 
Barton (2006) 
Bovens (2005); 
UU No. 14 Tahun 
2008 tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik 

Akuntabilitas 
Manajerial 

 

LAKIP Perencanaan Kinerja, 
Pengukuran Kinerja,  Evaluasi 
dan Pelaporan Kinerja 

Peraturan 
Presiden No 29 
Tahun 2014 
tentang Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

Anggaran Berbasis 
Kinerja (ABK) 

Analisis Standar Belanja (ASB) UU Nomor 17 
Tahun 2003 
tentang Keuangan 
Negara 

Catatan: Rincian pertanyaan ada pada lampiran penelitian 
 
2. Dokumentasi .  

Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara. Moleong (2014), menyatakan bahwa sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain berupa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
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jawab Keuangan Negara, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PERDA dan 

PERBUP tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur 

akuntansi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dan hasil evaluasinya, 

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) BPK tahun 2010-2014.  

3.5. Uji Keabsahan Data 

Hasil penelitian kualitatif banyak diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, diantaranya adalah dominannya subyektifitas peneliti dan 

penggunaan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Teknik 

pengumpulan data tersebut mengandung banyak kelemahan, terlebih jika 

dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol. Sumber data kualitatif yang kurang 

credible akan mempengaruhi hasil penelitian. Untuk memenuhi unsur kredibilitas 

dalam penelitian kualitatif ini maka teknik yang digunakan mengacu pada 

Moleong (2014) sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber sebagai pembanding terhadap data. Kredibilitas data 

dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan triangulasi metode. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Implementasinya, dengan membandingkan informasi atau apa yang 
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dikatakan informan di depan umum dan secara pribadi serta membandingkan 

apa yang dikatakan atasan dan bawahan. Contohnya, mengecek hasil 

wawancara terkait akuntabilitas keuangan antara Kepala DPPKAD 

Kabupaten Jombang dengan Kabid Akuntansi DPPKAD dan Kabid Anggaran 

DPPKAD Kabupaten Jombang. Selanjutnya, triangulasi metode dilakukan 

peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil 

wawancara dengan data hasil pengamatan dan dokumentansi yang relevan 

dengan akuntabilitas keuangan dan manajerial. 

2. Kecukupan Referensial 

Dalam meningkatkan derajat keabsahan data hasil penelitian, dilakukan 

dengan mengumpulkan referensi. Langkah ini berkaitan dengan bahan yang 

terekam dari catatan harian lapangan (field notes), copy dokumen yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menguji pada saat analisis dan 

penafsiran data. Selain itu, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen 

sebagai bahan pendukung penelitian, di antaranya: 1) Peraturan perundang-

undangan terkait dengan akuntabilitas keuangan dan manajerial, 2) Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang 3) Evaluasi hasil 

Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan arsip. 

3. Berdiskusi dengan orang lain (Peer debriefing)  

Merupakan upaya untuk memperoleh masukan ataupun sanggahan untuk 

memberikan kemantapan hasil penelitian. Melalui diskusi ini diharapkan 

dapat memperoleh evaluasi atas persepsi, pandangan dan analisa yang 

sedang dilakukan serta untuk memperoleh kritik yang membangun sebagai 
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penyempurnaan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini 

diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2014:92-99) memberikan gambaran bahwa analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini, analisis data kualitatif 

dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana akuntabilitas 

keuangan dan manajerial pada pemerintah daerah kabupaten Jombang.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model analisis 

interaktif Miles dan Huberman (2007). Tahapan yang digunakan dalam analisis 

yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan / verifikasi (conclusion drawing / verification). Berikut ini merupakan 

gambar analisis data kualitatif model interaktif: 

Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (2007). 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-Kesimpulan: 
Penarikan/verifikasi 
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Dari gambar tersebut, tahapan analisis data kualitatif model interaktif dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahapan yang pertama adalah Reduksi data (data reduction). Merupakan 

suatu bentuk memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Tahap ini dimulai dengan meringkas data yang diperoleh melalui kontak 

langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Dalam 

langkah ini peneliti memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, 

dan pengabstrakan dan transformasi data yang ada dari catatan-catatan 

lapangan terkait proses pelembagaan akuntabilitas keuangan dan manajerial 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Selanjutnya, peneliti 

membuat ringkasan dan menentukan tema-tema. Tema pada penelitian ini 

adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manajerial. Langkah awal 

yaitu memilih dan meringkas dokumen yang relevan dengan penelitian. 

Selanjutnya yaitu melakukan pengklasifikasian atas data yang sudah 

diperoleh. Yang tidak kalah penting dalam pengumpulan data adalah 

pembuatan catatan obyektif yaitu keterangan sesuai kondisi di lapangan.  

2. Penyajian data (data display). Merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

dilakukan  oleh peneliti dalam bentuk naratif, tabel, dan gambar. Kegiatan ini 

dilakukan dengan tujuan memahami proses pelembagaan akuntabilitas 

keuangan dan manajerial sektor publik khususnya pada Pemerintah Daerah  

Kabupaten Jombang. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Pada tahap 

ini, peneliti menarik kesimpulan sementara dan melakukan verifikasi. 

Implementasinya, peneliti melakukan langkah ini dalam bentuk 
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menggambarkan informasi yang diperoleh dari informan dan diolah 

sebelumnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu. Selanjutnya pada 

tahap verifikasi, peneliti mengkonfirmasi kembali hasil penelitian kepada 

informan untuk menghindari munculnya makna dan praktik yang bukan 

berasal dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep 

teori institusional untuk mengemukakan kesimpulannya. 

Dari uraian di atas, analisis penelitian kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang-ulang, dan berlangsung secara terus-menerus. Ketiga 

langkah di atas yang dilakukan dalam proses analisis data penelitian kualitatif 

menjadikan gambaran keberhasilan secara berurutan dari serangkaian kegiatan 

analisis yang saling susul menyusul. Peneliti menggali informasi tentang proses 

institusionalisasi (inovasi, difusi, legitimasi dan deinstitusionalisasi), gejala 

isomorphism (dalam bentuk coercive, normative, dan mimetic), gejala decoupling 

dan respon organisasi terhadap proses institusionalisasi. Ketiga bentuk 

isomorphism ini menggambarkan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan perubahan tuntutan akuntabilitas 

keuangan dan manajerial di bawah paradigma NPM.  

Untuk memudah melakukan pengujian terhadap dugaan/ kesimpulan 

sementara peneliti mendasarkan pada pedoman yang diberikan oleh 

Poerwandari (2013) yaitu: a. Menuliskan pokok-pokok pertanyaaan penelitian di 

tempat yang mudah terlihat untuk memungkinkan peneliti selalu fokus pada 

analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian (tidak melenceng dari tujuan 

penelitian) b. Membandingkan tema dan sub-sub tema yang telah dikembangkan 

dengan mempelajari kembali sumber yang ada c. Menggunakan skema atau 

matriks sederhana untuk mendiskripsikan kesimpulannya.  
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3.7. Tahapan Analisis Penelitian 

 
Gambar 3.2. Tahapan Analisis Penelitian 
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New Institutional Theory 
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Analisis Data 

Tahapan analisis data yaitu 
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reduksi data (data 
reduction), penyajian data 
(data display), dan 
penarikan kesimpulan / 
verifikasi (conclusion 
drawing / verification). 
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 BAB IV 

BAB IV AKUNTABILITAS KEUANGAN  
 
“The annual report, although not reporting  

on the overall accountability of a governmental entity, 
 is generally considered as being a primary medium of accountability” 

(Steccolini, 2002) 
 

4.1. Laporan Keuangan Sebagai Media Akuntabilitas  

Premchand (1999) dalam tulisannya menyebutkan bahwa salah satu 

instrumen akuntabilitas keuangan adalah laporan keuangan dan hasil audit atas 

laporan keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban 

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan (Halim, 2013). Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan 

keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang 

berlaku (LAN dan BPKP, 2000). Tujuan pertanggungjawaban untuk memberikan 

informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, 

yang berguna bagi pihak yang berkepentingan (Halim, 2013).  

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, 

pemerintah daerah kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk menyusun 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun anggaran 

sebagai gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangannya. Sebagaimana 

yang tertuang pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 6, tujuan 

penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi dalam 

pengambilan keputusan dan sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan 

sumber daya.  

                                                           
6  Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur 

pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tujuan pelaporan 
kepada para pengguna laporan keuangan (Halim dan Kusufi, 2013). 
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Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diantaranya 

adalah pemerintah pusat dan masyarakat. Pemerintah pusat berkepentingan 

dengan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai 

pertanggungjawaban atas alokasi sumber daya keuangan yang sudah diberikan 

dalam otonomi daerah. Sedangkan bagi masyarakat, laporan keuangan yang 

disusun dengan baik dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah 

mengelola keuangan daerah dalam upaya melaksanakan pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Steccolini (2002) menyebutkan bahwa meskipun laporan keuangan tidak 

bisa menggambarkan akuntabilitas pemerintah secara menyeluruh, laporan 

keuangan masih menjadi media akuntabilitas yang utama. Ini dapat diartikan 

bahwa dalam hubungan akuntabilitas7, laporan keuangan dapat disebut sebagai 

media akuntabilitas atau media pertanggungjawabannya pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

informan (kabid akuntansi) berikut: 

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu penting sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap 
pelaksanaan APBD. Terhadap LKPD tersebut dilakukan 
pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Selanjutnya BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 
berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 
pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan serta efektivitas 
sistem pengendalian intern (30 Desember, 2015).”   
 
Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa laporan keuangan 

merupakan salah satu media akuntabilitas yang penting pada pemerintah 

daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 15 tahun 2004, pemeriksaan 

                                                           
7   Hubungan akuntabilitas (accountability relationship) mengacu pada model  Selerantana (2009) 

meliputi accountor (pihak yang memberikan pertanggungjawaban), accountee (yang menerima 
pertanggungjawaban), processes of accountability (tindakan & pemberian informasi/laporan serta 
evaluasi tindakan) dan yang terakhir adalah effect (pemberian sanksi dan imbalan). 
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tentang akuntabilitas LKPD dilakukan oleh BPK sebagai pemeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Pemeriksaan atas LKPD oleh 

BPK bertujuan untuk memberikan pendapat (opini) atas kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada: a). 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan atau prisip-

prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan b). kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) c). kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan d). efektivitas sistem pengendalian 

internal (SPI).  

Tolak ukur akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 

dari opini atas audit BPK. Sebagaimana disebutkan pada UU No. 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, opini 

audit BPK sendiri dapat diklasifikasikan menjadi (4) empat, yaitu Wajar Tanpa 

Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan 

Pendapat. Opini WTP berarti  laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan 

secara wajar untuk semua hal yang material dan informasi keuangan tersebut 

dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini WDP berarti 

laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar untuk semua hal 

yang material, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan, sehingga informasi 

keuangan selain yang dikecualikan tersebut dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan. Opini Tidak wajar berarti laporan keuangan tidak 

disajikan dan diungkapkan secara wajar untuk semua hal yang material, 

sehingga informasi keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan 

keuangan. Pernyataan menolak memberikan opini  berarti laporan keuangan 

tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dalam hal ini 
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pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari 

salah saji material, sehingga informasi keuangan tidak dapat digunakan oleh 

para pengguna laporan keuangan.  

Dari empat klasifikasi opini tersebut, target pencapaian opini tertinggi dari 

BPK yaitu WTP secara eksplisit menjadi salah satu misi dari Pemerintah daerah 

kabupaten Jombang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Jombang Tahun 2014-2018. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

(informan: Sekretaris BAPPEDA) sebagai berikut: 

“Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan disebutkan 
secara jelas pada RPJMD Jombang pada misi kelima yaitu: 
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. 
Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan 
prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. 
Indikatornya adalah pencapaian target opini BPK dari WDP ke 
WTP (18 Desember 2015).” 

 
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Jombang 

tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang akan 

dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini 

untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara 

umum. Adapun untuk tujuan akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada sasaran 

dan tujuan pembangunan berupa upaya mewujdkan pengelolaan keuangan dan 

aset daerah yang handal, dengan indikator peningkatan opini BPK terhadap 

Laporan Keuangan Daerah (LKPD), penetapan Perda APBD dan penyampaian 

laporan keuangan daerah tepat waktu serta meningkatnya kapasitas fiskal 

daerah setiap tahunnya (RPJMD, 2014).  

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perolehan 

peningkatan opini BPK menjadi salah satu sasaran dan tujuan pembangunan 
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daerah. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang 

baru memperoleh opini audit WTP dari BPK pada tahun 2013 dan 2014, 

sebelumnya Kabupaten Jombang selalu mendapat opini WDP. Padahal dampak 

yang dapat ditimbulkan belum diperolehnya opini WTP atas LKPD diantaranya 

adalah adalah kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam 

menunjang keberhasilan program kerja pemerintah, serta timbulnya konotasi 

atau persepsi publik akan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan 

keuangan daerah (www.bpkp.go.id). Tidak diperolehnya opini WTP dari BPK juga 

mengindikasikan bahwa BPK belum sepenuhnya meyakini kewajaran pelaporan 

keuangan Pemerintah daerah yang biasanya disebabkan oleh berbagai faktor 

yaitu: a. adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) b. Penatausahaan 

Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib c. Tidak sesuainya  pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku d. Penyajian 

laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) e. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan f. Kurang 

memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. 

Berdasarkan pengamatan dokumen atas Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) BPK tahun 2010-2014, perolehan opini Kabupaten Jombang mengalami 

perbaikan dan peningkatan pada tahun 2013 dan 2014, sebelumya audit LKPD 

Kabupaten Jombang oleh BPK selalu memperoleh opini WDP. Berikut ini opini 

audit BPK atas LKPD Kabupaten Jombang dari tahun 2010 sampai dengan 

2014: 

  

http://www.bpkp.go.id/


 

62 
 

 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Jombang untuk 
Tahun Anggaran 2010-2014 

 
No 

Urut 
Tahun Anggaran 

(TA) Opini BPK 

1 2010 WDP 

2 2011 WDP 

3 2012 WDP 

4 2013 WTP dengan paragraph penjelasan 

5 2014 WTP dengan paragraph penjelasan 

               Sumber : LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010-2014 (Data diolah) 

Sebagaimana disebutkan dalam (LAN dan BPKP, 2000) bahwa elemen 

pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas integritas keuangan, 

pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan. Integritas 

keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Ini berarti laporan keuangan yang 

disusun dapat diandalkan dan informasi yang terkandung didalamnya 

menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Konsep 

pengungkapan berarti cukup informasi (adequate discloussure). Pengungkapan 

juga berarti laporan keuangan telah didesain dan disajikan sesuai kenyataan dari 

kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan dalam satu periode 

secara lengkap. Dari aspek ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan 

berarti akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan akuntansi pemerintahan yaitu SAP.  

Dari pemeriksaan dokumen dapat diketahui bahwa komponen LKPD yang 

disusun oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jombang telah mengacu pada 

peraturan dan perundangan yang ada. Sampai dengan tahun 2014, pelaporan 
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keuangan menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) meliputi: Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan diterbitkannya SAP berbasis akrual 

yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, maka per 1 Januari 2015  

pemerintah daerah kabupaten Jombang wajib menyusun laporan keuangan 

dengan komponen meliputi: Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK).  

Dari segi kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD, 

Kabupaten Jombang sejauh ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan 

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, opini audit LKPD Pemerintah daerah kabupaten Jombang sebelum 

tahun 2013 dan 2014 masih WDP. Dari LHP BPK atas LKPD Kabupaten 

Jombang tahun anggaran 2010-2014 dapat diketahui masalah utama yang 

menyebabkan tidak diraihnya opini WTP. Selain karena beberapa temuan atas 

ketidakpatuhan pada peraturan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang 

material juga karena penyajian piutang, penyisihan piutang serta aset tetap di 

Neraca yang masih belum sesuai dengan SAP. Beberapa masalah aset tetap 

diantaranya adalah belum dilaksanakannya penyusutan aset tetap dan 

kapitalisasi terhadap aset tetap. 

Terkait dengan penyisihan piutang, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jombang telah menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan terhadap 
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kebijakan akuntansi terkait piutang dan penyisihan piutang dan menuangkannya 

dalam Peraturan Bupati No.20 A Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati No.19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan. Sedangkan untuk masalah kebijakan akuntansi 

penyusutan aset tetap, sampai dengan tahun 2014 belum bisa dilaksanakan 

karena masih dalam proses sensus barang yang nantinya hasil sensus tersebut 

akan digunakan sebagai dasar penyusutan. Penyusutan aset tetap baru bisa 

dilaksanakan pada tahun 2015. Terkait dengan penyusutan aset tetap, 

Pemerintah daerah kabupaten Jombang telah mengeluarkan Peraturan Bupati 

yang mengatur tentang daftar manfaat (umur) tiap jenis aset tetap dan 

penyusutannya. 

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten 

Jombang tahun anggaran 2010-2014 menunjukkan bahwa berkurangnya temuan 

yang material atas ketidakpatuhan perundangan dan lemahmya Sistem 

Pengendalian Internal (SPI) memberikan kontribusi terhadap peningkatan opini 

BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Jombang. Ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh informan (Kabid Akuntansi) sebagai berikut: 

“Tidak dipungkiri lagi bahwa menurunnya temuan atas 
ketidakpatuhan dan kurangnya SPI yang material berkontribusi 
terhadap diraihnya opini WTP, ini karena setiap ada temuan BPK 
terkait temuan tersebut selalu kita tindaklanjuti, sehingga tidak 
sampai menjadi temuan lagi di pemeriksaan mendatang (30 
Desember 2015).” 
 
Berkurangnya temuan atas ketidakpatuhan dan kurangnya Sistem 

Pengendalian Internal (SPI) yang material oleh BPK menunjukkan semakin 

baiknya kualitas informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah 

daerah. 



 

65 
 

 

4.2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Dalam Meningkatkan 

Opini BPK atas Audit Laporan Keuangan 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan (Kabid akuntansi), upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam meraih opini 

WTP dapat diklasifikasikan dalam tigal aspek meliputi: 1. Tindak lanjut atas 

rekomendasi dan temuan BPK terhadap aset tetap 2. Pengungkapan yang 

memadai (Adequate Disclossure) 3. Perbaikan sistem informasi manajemen 

keuangan dan barang daerah. Sebagaimana yang hasil informasi yang diberikan 

oleh Kabid Akuntansi berikut: 

“Upaya yang dilakukan Pemkab Jombang dalam meningkatkan 
opini BPK diantaranya menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait 
SPI, aset tetap, kita kan tahu bahwa pengelolaan aset tetap sangat 
mempengaruhi opini BPK, komponen utama dari Neraca berasal 
dari aset tetap. Selain itu masalah pengungkapan yang memadai 
juga penting untuk diperhatikan selain peningkatan sistem 
informasi manajemen keuangan dan barang milik daerah (30 
Desember 2015).” 
 

4.2.1.  Tindak Lanjut Atas Temuan Aset Tetap 

Masalah utama di dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah 

satunya berkaitan dengan aset tetap. Aset tetap merupakan sumberdaya 

nonkeuangan daerah yang mempunyai nilai terbesar dalam laporan keuangan 

(Sadjiarto, 2000). Aset tetap menjadi perhatian yang utama dari BPK mengingat 

hampir 90% elemen Neraca Pemerintah Daerah merupakan Aset Tetap. 

Keseluruhan  aset yang dimiliki pemerintah daerah harus dicatat dan didukung 

dengan bukti kepemilikan yang sah. Berikut ini penjelasan dari Kepala Bidang 

Aset, terkait dengan upaya tindak lanjut aset tetap atas temuan BPK: 

“Upaya yang dilakukan bidang aset sejauh ini masih difokuskan 
pada temuan audit BPK mencakup penatausahaan aset, 
pengamanan aset, inventarisasi aset serta pemanfaatan aset. 
Meskipun Pemkab Jombang sudah meraih WTP tapi kita masih 
banyak PR (baca:pekerjaan rumah) terkait dengan penatausahaan 
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aset seperti kapitalisasi dan identifikasi aset, kondisi aset, dll. 
Belum lagi tentang perbaikan data jalan, jaringan, irigasi pada PU 
Bina Marga, gedung sekolah, serta aset SKPD lainnya. Hasil 
temuan BPK terkait dengan pengamanan aset juga penting untuk 
ditindaklanjuti seperti masih adanya tanah pemkab seluas 27, 52 
(Ha) yang masih belum mempunyai sertifikat, 18 kendaraan dinas 
yang tidak mempunyai bukti fisik BPKP nya. Untuk Pemanfaatan 
aset BOT yang juga menjadi temuan BPK tahun 2013 telah kita 
tindak lanjuti dengan menerbitkkan Peraturan Bupati terkait 
Pemanfaatan Tanah dan Bangunan. Dengan adanya akuntansi 
berbasis akrual yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah tahun 
2015 maka bidang aset dituntut untuk bisa memberikan data yang 
akurat terkait aset tetap yang dimiliki, data ini penting digunakan 
sebagai dasar penyusutan. Untuk itu sejak tahun 2013 sampai 
dengan 2014 kita melaksanakan sensus BMD sebagai salah satu 
bentuk inventarisasi aset. (12 Januari 2016).” 
 
Dari hasil wawancara dengan Kabid aset dapat diketahui bahwa upaya 

yang dilakukan bidang aset dalam mewujudkan nilai aset tetap yang akurat 

diantaranya adalah: Pertama, memperbaiki penatausahaan aset agar dapat 

menghasilkan data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah 

terutama perbaikan data aset terkait data jalan, gedung dan bangunan.  

Penatausahaan aset ini penting agar tidak ada kesempatan untuk 

menghilangkan aset bagi para penggunanya (Yusuf, 2010). Tindak lanjut 

terhadap temuan atas belanja modal yang belum dikapitalisasi juga menjadi 

prioritas bidang aset. Sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 

bahwa biaya-biaya yang terjadi setelah proses pengadaan yang nantinya dapat 

memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan manfaat harus dikapitalisasi 

atau ditambahkan pada nilai awal aset tersebut. 

Selain itu bidang aset juga melakukan kegiatan identifikasi dan 

inventarisasi untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat  atas 

kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi 

dan inventarisasi aset daerah penting dalam  proses penyusunan neraca yang 

nantinya akan dilaporkan kepada publik (Yusuf, 2010). Agar identifikasi dan 
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inventarisasi aset daerah dilakukan lebih obyektif dan andal, pemerintah daerah 

kabupaten Jombang bekerjasama dengan lembaga terkait yang profesional di 

bidangnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN). Terkait dengan kegiatan inventarisasi, pada tahun 

2013 pemerintah daerah kabupaten Jombang telah melaksanakan Sensus 

Barang Milik Daerah (BMD). Hasil sensus BMD dan tindak lanjutnya telah 

diselesaikan sampai dengan pertengahan tahun 2015 dengan diterbitkannya 

buku sensus BMD. Selanjutnya hasil sensus tersebut sudah dilaporkan ke 

Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan ke BPK. 

Kedua, peningkatan sistem informasi manajemen barang milik daerah. 

Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan aset daerah dan mendukung 

pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif maka pemerintah daerah 

perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan 

handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dari pengamatan di lapangan 

diketahui bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Pemerintah daerah 

kabupaten Jombang telah bekerjasama dengan BPKP untuk menggunakan 

aplikasi Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Saat ini SIMDA-

BMD sudah beberapa kali di upgrade pada versi terbaru . Pada bebapa 

kesempatan. Bidang aset juga melakukan koordinasi ke BPKP Pusat untuk 

perbaikan sistem dan aplikasinya. 

Ketiga, melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti 

penilai (appraisal) untuk memberikan nilai wajar atas aset tetap pemerintah 

daerah yang belum tercatat dan pada saat proses penghapusan kendaraan 

dinas. Dari data di lapangan dapat diketahui bahwa sejak tahun 2012 hingga 

sekarang Kabupaten Jombang telah melakukan kerjasama (MoU) dengan 
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), merupakan unit organisasi 

setingkat eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan 

pengelolaan kekayaan negara. Bidang Aset juga bekerja sama dengan PP-

OTODA Universitas Brawijaya dalam upaya pendampingan penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Daerah serta dalam pelaksanan 

desiminasi sensus BMD Tahun 2013-2014. 

Keempat, pengamanan aset daerah. Salah satu yang menjadi prioritas 

bidang aset adalah pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah yaitu seluas 

27,52 (Ha). Untuk itu Bidang aset bekerjasama dengan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kabupaten Jombang untuk melakukan kerjasama di bidang 

percepatan pensertifikatan tanah dengan membentuk tim khusus. Bidang aset 

juga melakukan kegiatan papanisasi aset-aset tetap milik pemerintah daerah 

meliputi tanah dan bangunan. 

4.2.2. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Barang 

Daerah  

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan secara benar dan 

tepat waktu informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas semakin baik apabila ditunjang 

oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Widyaningsih, 2011). Informasi yang kredibel 

adalah informasi yang handal dapat  dipercaya (reliable information) yang sangat 

diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Reliabilitas informasi berarti bahwa dalam LK yang disusun mempunyai tingkat 

kesalahan penyajian data yang rendah, tingginya ketaatan terhadap peraturan 

yang berlaku dan kelengkapan dalam pengungkapan (Mohamad, 2004: 277).  
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Mengacu pada PP No 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa tingkat 

keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem 

akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Ini sesuai dengan 

informasi yang diberikan oleh Kabid akuntansi sebagai berikut: 

“Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah mempunyai andil 
yang besar dalam akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini kita telah 
bekerjasama dengan BPKP sejak tahun 2008, kita juga selalu 
mengupgrade versi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 
pelaporan baik akuntansi maupun aset (30 Desember 2015)”. 
 
Senada dengan apa yang diinformasikan oleh Kabid akuntansi, peranan 

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah terhadap akuntabilitas keuangan 

juga disampaikan oleh Kabid Aset sebagai berikut:  

“Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) 
mempunyai kontribusi yang penting dalam mewujudkan 
akuntabilitas keuangan melalui penyajian nilai aset tetap di neraca 
yang valid (Januari, 2016)”. 
 

4.2.3. Pengungkapan Yang Lengkap dan Memadai 

Salah satu prinsip akuntansi sebagaimana disebutkan dalam kerangka 

konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pengungkapan yang 

lengkap dan memadai, dimana laporan keuangan menyajikan informasi secara 

lengkap yang berguna bagi pengguna baik pada tiap halaman LK maupun pada 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah daerah wajib membuat 

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan 

umum. Pembuatan CaLK Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat 

dipahami oleh banyak pihak tidak terbatas pada pihak-pihak yang tertentu. 

Padahal, laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman bagi 

pembacanya terutama yang tidak biasa dalam membaca laporan keuangan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi yang 

dapat digunakan bagi pembaca laporan keuangan untuk membantu memahami 
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laporan keuangan. CaLK yang dibuat oleh Pemerintah menyajikan informasi 

tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan 

yang memadai.  

Pengungkapan merupakan aspek yang penting dalam sebuah laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dapat menunjang tercapainya 

transparansi dan akuntabilitas termasuk akuntabilitas keuangan (Heriningsih dan 

Rusherlistyani, 2013). Opini BPK tentunya akan didukung dengan banyaknya 

informasi yang diungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun 

demikian tidak semua pemerintah daerah mengungkapkan semua informasi yang 

harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini 

dikarenakan keterbatasan data sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid 

Akuntansi berikut: 

“Sebenarnya sebelum pemerintah kabupaten Jombang 
mendapatkan opini WTP dari BPK, kita (bagian akuntansi) sebagai 
bidang yang mempunyai tugas konsolidasi SKPD sudah berupaya 
untuk memberikan pengungkapan yang memadai, tapi 
pengungkapan itu belum dianggap cukup oleh BPK karena 
kurangnya data. Nah, untuk mengatasi hal tersebut SKPD sebagai 
tonggak pertama dalam akuntabilitas keuangan daerah harus 
mampu memberikan data yang rinci terkait dengan penyajian 
laporan keuangannya sendiri, ibaratnya yang tahu cerita dan asal 
usul angka tersebut kan SKPD. Dengan semakin rinci data yang 
diberikan oleh SKPD dua tahun terakhir telah membawa penilaian 
positif dari BPK “(18 Desember 2015). 
 

4.3. Mekanisme Reward and Punishment (RnP) Pemerintah Pusat Sebagai  

Stimulus Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 

Untuk memotivasi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas 

pengelolaan keuangan dan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya, 

Kementrian keuangan (KEMENKEU) memberlakukan Sistem Reward and 

Punishment (RnP) terkait dengan hasil pemeriksaan LKPD oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa kriteria yang disyaratkan pada sistem 
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RnP diantaranya: a). memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat b). 

ketepatan waktu dalam menetapkan APBD c). opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) dari BPK atas audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Insentif 

tambahan diberikan apabila pemerintah daerah dapat melaksanakan kriteria 

tersebut dengan baik. Sebaliknya, jika pemerintah daerah tidak dapat 

melaksanakan kriteria tersebut dengan baik akan berimplikasi pada pemberian 

sanksi dari KEMENKEU, terutama sanksi yang bersifat keuangan. Mekanisme 

penghargaan dan sanksi bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan ini diatur dalam Undang-Undang. 

Terdapat 11 bentuk sanksi atas lemahnya pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Sanksi  tersebut berupa sanksi administrasi (surat teguran), serta sanksi 

fiskal (pemotongan dan penundaan dana transfer dari pusat ke daerah). 

Penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) diberikan kepada daerah 

sebagai sanksi atas keterlambatan penyampaian PERDA pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara penundaan 

penyaluran dana alokasi khusus (DAK) dilakukan sebagai sanksi daerah atas 

keterlambatan dan rendahnya penyerapan anggaran.  

Sebagaimana kita ketahui, LKPD merupakan media akuntabilitas 

keuangan di Pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat berkepentingan 

dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, KEMENKEU 

menerapkan sistem reward dan punishment. Dengan adanya sistem reward dan 

punishment tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki 

laporan keuangannya dengan baik sebagai salah satu kriteria yang ditetapkan 

oleh Kementrian keuangan. Sebaliknya pemerintah daerah berupaya untuk 
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menghindari sanksi dari KEMENKEU. Hal ini sangat wajar, dikarenakan semakin 

tingginya beban pengeluaran daerah sedangkan di satu sisi pemerintah daerah 

tidak mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Mekanisme 

RnP dari KEMENKEU mempunyai feedback yang positif dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jombang, sebagaimana diungkapkan oleh informan (Kabid 

Akuntansi) berikut: 

“Sebenarnya tanpa adanya mekanisme RnP, pemerintah daerah 
sesuai dengan amanah undang-undang harus bisa melaksanakan 
akuntabilitas keuangannya. Akan tetapi dengan adanya sistem 
reward dan punishment dari kementrian keuangan akan lebih 
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian 
target opini WTP dari BPK (30 Desember, 2015).” 

 
Senada dengan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kabid Anggaran juga dapat diketahui bahwa adanya mekanisme RnP 

telah memberikan motivasi pemerintah daerah dan menjadi salah satu trigger 

dalam pencapaian target opini WTP dari BPK. 

“Saya pikir mekanisme RnP efektif digunakan dalam mendorong 
pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya, 
jika pengelolaan keuangannya baik otomatis pemerintah daerah 
bisa mendapatkan opini yang baik pula dari BPK (31 Desember, 
2015).” 
 
Dana Insentif Daerah (DID) sebagai sumber pembiayaan tambahan 

sangat membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Maksud 

adanya alokasi DID dalam APBN adalah sebagai penghargaan Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sekaligus 

memotivasi daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.  

Penggunaannya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka 

melaksanakan fungsi pendidikan, dengan jenis belanja sebagai berikut: a). 

Belanja Modal b). Belanja Barang c). Belanja Pegawai d). Belanja Bantuan 

Keuangan e). Belanja Hibah (www.rakyatku.com). 



 

73 
 

 

Dari data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa Kabupaten 

Jombang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perolehan DID. Bahkan 

atas prestasi yang diperoleh dalam bidang pengelolaan keuangan pada tahun 

2015, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Kabupaten yang menerima DID 

tertinggi di Indonesia sebesar Rp. 45.035.219.000,00 sebagaimana yang 

disampaikan oleh Informan (Kepala DPPKAD) sebagai berikut: 

“Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang akan menghadiri 
undangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia di 
Istana Negara, Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015. Dalam 
acara tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) dan memberikan penganugerahan daerah 
berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016. 
Kabupaten Jombang termasuk salah satu daerah yang 
memperoleh anugerah berprestasi penerima Dana Insentif 
Daerah tahun 2016. Berdasarkan rincian data alokasi penerima 
Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016 untuk Provinsi, Kabupaten 
dan Kota dapat diketahui bahwa Kabupaten Jombang merupakan 
kabupaten penerima DID tertinggi seluruh Indonesia yaitu sebesar 
Rp. 45.035.219.000,00. Ini menjadi kebanggaan dan prestasi 
bersama atas pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan 
selama ini. “ (11 Desember, 2015). 
 

Lebih lanjut pelaksanan RnP dari KEMENKEU ini juga dapat mendorong 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 

daerahnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala DPPKAD sebagai 

berikut: 

“Sistem RnP ini dapat menjadikan peningkatan kinerja 
pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah kebutuhan dan 
bukan lagi sekedar kewajiban. (11 Desember, 2015). 
 

4.4. Implementasi Akuntasi berbasis akrual sebagai Tantangan 

Akuntabilitas Keuangan Di Masa Mendatang 

Basis akrual (accrual basis) merupakan metode akuntansi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran yang diakui/dicatat ketika transaksi terjadi, tanpa 

memperhatikan waktu kas diterima dan/atau kas dikeluarkan atau dibayarkan 
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(Widjajarso, 2009). Manfaat penerapan SAP berbasis akrual dalam laporan 

keuangan sebagaimana disebutkan (BPK, 2015) diantaranya: a) memberikan 

gambaran yang utuh atas posisi keuangan entitas b). menyajikan informasi yang 

sebenarnya mengenai hak dan kewajiban entitas c). defisit anggaran dan 

akumulasi biaya entitas dapat dikendalikan dengan baik d). standar yang 

digunakan lebih diterima umum dan komprehensif dalam menyajikan laporan 

keuangan entitas e. dapat digunakan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja entitas 

dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya 

ekonomi. 

Kelebihan dari penerapan sistem akuntansi basis akrual adalah 

tergambarnya informasi operasi/kegiatan. Gambaran perkembangan 

operasi/kegiatan ini tertuang dalam Laporan Operasional (Widjajarso, 2009). 

Menurut Simanjuntak (2010), implementasi akuntansi berbasis akrual mampu 

memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai 

pengguna laporan keuangan. Pemerintah mendapatkan Informasi yang lebih 

transparan mengenai biaya pemerintah serta dapat meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan. Sedangkan bagi masyarakat sebagai pengguna laporan 

keuangan, memungkinkan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh 

sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, serta mengetahui posisi 

keuangan dan arus kas dari suatu entitas pelaporan. Dari paparan dapat 

disimpulkan bahwa tujuan penerapan akuntansi berbasis akrual diantaranya 

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah.  

Sehubungan dengan diterapkannya SAP berbasis akrual per tanggal 1 

Januari 2015, menjadi tantangan tersendiri pemerintah daerah kabupaten 
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Jombang dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangannya. 

Kekhawatiran adanya kemungkinan penurunan opini atas LKPD pada tahap-awal 

implementasi akuntansi berbasis akrual juga dirasakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Jombang. Seperti yang disampaikan oleh Informan (Kabid Akuntansi) 

berikut ini: 

“Dari hasil perbincangan dengan BPK, pada tahap awal 
implementasi akuntansi berbasis akrual ini kemungkinan adanya 
penurunan opini akan sangat besar, tapi dengan adanya dukungan 
dari berbagai pihak, kita optimis bisa mempertahankan opini WTP 
(30 Desember 2015).” 

 
Terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual, BPK pada bulan 

oktober melaksanakan audit kinerja. Pemerintah Kabupaten Jombang bersama 5 

(lima) kabupaten/ kota di Jawa Timur terpilih menjadi tempat audit kinerja BPK. 

Tujuan pelaksanaan audit kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya 

pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis akrual. Lingkup pemeriksaan ini meliputi komitmen, regulasi, kebijakan, 

SDM (pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi) serta pengelolaan 

teknologi informasinya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

No.112/LHP/VXIII.SBY/11/2015 Tanggal 05 November 2015 tentang efektivitas 

upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Jombang 

dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tahun 2014 

dan 2015 sampai dengan triwulan III berjalan cukup efektif. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jombang dalam 

menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam aspek komitmen, regulasi dan 

kebijakan yaitu dengan disusun dan ditetapkannya rencana/strategi implementasi 

SAP berbasis akrual dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perencanaan anggaran terkait 

pelatihan akuntansi berbasis akrual juga sudah dianggarkan. Berkenaan dengan 

infrastruktur pendukung untuk komunikasi data dan teknologi informasi, 

pemerintah daerah kabupaten Jombang telah mendelegasikan pada Kantor 

Arsip, PDE dan perpustakaan sebagai pengelolanya. Kantor Arsip, PDE dan 

perpustakaan telah menyediakan jaringan internet untuk server Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) sebesar 10Mbps dan untuk komunikasi data terkait 

program aplikasi SIMDA ke SKPD dengan menggunakan jaringan internet (lokal) 

melalui media komunikasi kabel, frekuensi radio maupun fiber optic. Masing-

masing SKPD sudah terintegrasi aplikasi SIMDA secara online. Sistem informasi 

dan teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan 

penerapan akuntansi berbasis akrual (Ichsan, 2013). 

Yang menjadi tugas bagi Pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam 

menyongsong penerapan akuntansi berbasis akrual adalah belum dilakukannya 

restatement. Salah satu isu penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 

adalah neraca awal (Khan dan Mayes, 2009). Neraca awal dari penerapan basis 

akrual harus didukung dengan informasi dan penjelasan yang cukup untuk 

kepentingan audit. Dapat dikatakan bahwa data utama dalam melakukan 

restatement untuk penyusunan LKPD tahun anggaran 2015 adalah Neraca yang 

disusun dengan basis kas menuju akrual. Apabila laporan keuangan daerah 

tahun anggaran 2014 yang disusun berdasarkan SAP kas menuju akrual sudah 

dapat diandalkan, maka pemerintah daerah tersebut lebih mudah untuk 

melakukan restatement. 

“Yang belum bisa kita laksanakan adalah restatement, ini 
dikarenakan data yang digunakan untuk restatement masih belum 
valid. Langkah-langkah yang dilakukan dalam restatement yaitu 
menyiapkan data yang relevan untuk dasar menghitung dan 
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mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan 
piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban 
amortisasi dan akumulasi amortisasi dan lainnya. Kemudian setelah 
itu mencatat akun-akun neraca yang belum sama perlakuan 
kebijakannya, untuk dicatat kembali sesuai dengan kebijakan yang 
berlaku berdasar SAP akrual. Kalau semuanya sudah siap akhir 
tahun ini kita bisa melakukan restatement” (30 Desember 2015).” 

 
 
4.5. Transparansi dan Aksesibilitas sebagai Salah Satu Aspek yang Penting 

pada Akuntabilitas Keuangan 

Berbicara tentang akuntabilitas tidak akan terlepas dari transparansi, 

karena keduanya saling berkaitan (Ofoegbu, 2014). Barton (2006) berpendapat 

bahwa akuntabilitas membutuhkan keterbukaan, transparansi dan penyediaan 

informasi. Lebih lanjut Bovens (2005) menyatakan bahwa transparansi dan 

kebebasan informasi menjadi syarat penting dalam akuntabilitas. Seiring dengan 

berjalannya reformasi birokrasi, isu transparansi di Indonesia semakin mendapat 

perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu indikatornya. UU No. 

14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa seluruh jajaran pejabat publik harus lebih 

transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat 

seoptimal mungkin. Isu transparansi keuangan menjadi lebih meningkat di 

daerah karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Otonomi daerah berdampak pada perubahan komposisi 

pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah.  

Salah satu bentuk transparansi yang dapat ditempuh kepala daerah yaitu 

dengan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara 

sukarela di internet sehingga seluruh stakeholder memiliki kesempatan untuk 

memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan daerah. Stamati 

(2014) mengungkapkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk 
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meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah. Pengungkapan laporan 

keuangan secara sukarela di internet menurut Bertot (2010) dapat memberikan 

kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pemerintah. Pada 

era sekarang ini ini perlu diperhatikan untuk menjamin partisipasi masyarakat, 

meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah serta memberikan informasi 

kepada publik.  

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang wajib 

dilakukan oleh kepala daerah adalah menyampaikan laporan keuangan yang 

disusun menurut SAP. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 mengatur ketentuan 

penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah dapat menggunakan media internet 

untuk mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela sebagai upaya 

konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Darwanis dan Chairunnisa 

(2013) mengungkapkan bahwa internet mempunyai manfaat sebagai salah satu 

media pelaporan keuangan. Menurut Bertot (2010), kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi seperti internet dapat mewujudkan budaya transparansi dan 

akuntabilitas. 

Jones (1985) sebagaimana dikutip kembali oleh Steccolini (2002) 

menyatakan bahwa laporan keuangan tidak mampu menjadi media akuntabilitas 

diantaranya disebabkan karena: a. laporan tahunan tidak memuat informasi yang 

relevan yang dibutuhkan oleh penggunanya b. laporan tersebut tidak secara 

langsung tersedia (aksesibilitas bagi para pengguna potensialnya rendah). Di era 

keterbukaan, informasi yang diberikan oleh media, seperti media massa, Koran, 

majalah, stasiun televisi, dan website (internet) berperan mendorong 

akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. 
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Berkenaan dengan transparansi dan aksesibiitas LKPD Kabupaten 

Jombang, sejauh pengamatan peneliti masih rendah. Informasi terkait dengan 

LKPD masih sulit diperoleh melalui internet. Dari hasil wawancara dengan Kabid 

Akuntansi, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut: 

“Transparansi LKPD di Kabupaten Jombang menjadi tupoksi Kantor 
PDE. Selama ini bidang akuntansi selalu memberikan data Laporan 
keuangan yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga sudah kita serahkan 
semuanya..kalau pada kenyataannya data-data terkait laporan 
keuangan dan hasil pemeriksaan BPK tidak bisa diakses oleh 
masyarakat, itu menjadi permasalahan SKPD terkait yaitu Kantor 
Arsip, PDE dan perpustakaan”(30 Desember 2015).” 
 

Laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan transparansi yang merupakan 

elemen penting akuntabilitas, sekaligus sebagai keterbukaan (openness) 

pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Darwanis dan 

Chairunnisa, 2013). Untuk dapat memenuhi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam laporan keuangan, maka pemerintah daerah harus 

meningkatkan aksesibilitas informasi laporan keuangannya, tidak hanya 

menyampaikannya ke DPRD, akan tetapi juga memberikan akses masyarakat 

luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan 

dengan mudah.  

4.6. Ringkasan 

Tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan 

secara tegas sudah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2013-

2018 yaitu dalam misi kelima. Adapun untuk tujuan akuntabilitas keuangan dapat 

dilihat pada sasaran dan tujuan pembangunan berupa upaya mewujdkan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal, dengan indikator 

peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD), penetapan 
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Perda APBD dan penyampaian laporan keuangan daerah tepat waktu serta 

meningkatnya kapasitas fiskal daerah setiap tahunnya (RPJMD, 2013).  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai media 

akuntabilitas keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sejauh ini 

sudah memenuhi tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya opini audit 

BPK dari WDP menjadi WTP. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah 

kabupaten Jombang dalam meraih opini WTP diantaranya menindaklanjuti hasil 

temuan BPK terkait Sistem Pengendalian Internal, aset tetap, pengungkapan 

yang memadai dan peningkatan sistem informasi manajemen keuangan dan 

barang milik daerah.  

Upaya yang dilakukan bidang aset dalam mewujudkan nilai aset tetap 

yang akurat diantaranya adalah: a). memperbaiki penatausahaan aset agar 

dapat menghasilkan data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan 

daerah terutama perbaikan data aset terkait data jalan, gedung dan bangunan b). 

peningkatan sistem informasi manajemen barang milik daerah c). melibatkan 

berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti penilai (appraisal) untuk 

memberikan nilai wajar atas aset tetap pemerintah daerah yang belum tercatat 

dan pada saat proses penghapusan kendaraan dinas d). pengamanan aset 

daerah.  

Untuk menyongsong penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai 

tantangan akuntabilitas keuangan di masa mendatang pemerintah daerah 

kabupaten Jombang telah melakukan upaya yang meliputi aspek komitmen, 

regulasi dan kebijakan, penganggaran dan infrastruktur pendukung. Dari Aspek 

regulasi yaitu dengan disusun dan ditetapkannya rencana/strategi implementasi 

SAP berbasis akrual dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aspek penganggaran, yaitu 

anggaran terkait pelatihan akuntansi berbasis akrual juga sudah direncanakan 

dan dianggarkan. Berkenaan dengan infrastruktur pendukung untuk komunikasi 

data dan teknologi informasi mendelegasikan pada Kantor Arsip, PDE dan 

perpustakaan sebagai pengelolanya. Kantor Arsip, PDE dan perpustakaan telah 

menyediakan jaringan internet untuk server Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) sebesar 10Mbps dan untuk komunikasi data terkait program aplikasi 

SIMDA ke SKPD dengan menggunakan jaringan internet (lokal) melalui media 

komunikasi kabel, frekuensi radio maupun fiber optic. Masing-masing SKPD 

sudah terintegrasi aplikasi SIMDA secara online. 

Akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah kabupaten Jombang 

berjalan dengan baik karena didukung adanya mekanisme RnP dari pusat 

berupa DID. Dari data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa 

Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perolehan DID. 

Bahkan atas prestasi yang diperoleh dalam bidang pengelolaan keuangan pada 

tahun 2015, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Kabupaten yang menerima 

DID tertinggi di Indonesia sebesar Rp. 45.035.219.000,00.  
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 BAB V 

BAB V AKUNTABILITAS MANAJERIAL 
 

“….managerial accountability, on the other hand, is less about ensuring that 
public officials, whether elected or appointed, behave in ways do not exceed or 

abuse their legitimate authority, than it is about ensuring that government 
organization actually operate in the pursuit of key values like  humaneness, 

fairness, impartiality, efficiency, economy and effectiveness…” 
(Goldfinch dan Wallis , 2009) 

 
5.1. Akuntabilitas Manajerial Sebagai Salah Satu Tujuan Pembangunan 

Daerah 

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban organisasi dan 

lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan 

efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja 

(performance accountability) yaitu pertanggungjawaban atas keberhasilan dan 

kegagalan. Dalam konteks ini akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan 

akuntabilitas proses (process accountability) di mana organisasi dan lembaga 

publik harus mempertanggungjawabkan proses organisasi yang dilakukan 

(Mahmudi, 2013:10). Sedangkan menurut Goldfinch dan Wallis (2009), 

akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban tindakan manajer 

pemerintah sebagai pemegang amanah dalam menjalankan tugasnya sesuai 

dengan aturan, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, menjalankan 

operasional pemerintahan sehari-hari dengan mendasarkan pada kejujuran, 

efisiensi, ekonomi dan efektifitas atau yang biasa disebut dengan 3 E (Eficiency, 

Economy and Effectiveness). 

Terkait dengan akuntabilitas manajerial ini telah disebutkan dalam 

RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 pada misi ke lima yaitu: Mewujudkan 

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. Misi ini dimaksudkan untuk 
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menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. 

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Jombang, 

maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang akan dicapai dalam 

kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini untuk 

memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. 

Adapun untuk tujuan akuntabilitas manajerial sebagaimana yang tertuang dalam 

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yaitu: a). meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator persentase capaian 

kinerja program dan kegiatan pembangunan b). Birokrasi dengan integritas dan 

kinerja yang tinggi, dengan indikator persentase realisasi capaian kinerja dengan 

kategori baik. Dari apa yang disebutkan dalam RPJMD 2014-2018 tersebut dapat 

digarisbawahi bahwa indikator target kinerja manajerial di Pemkab Jombang 

masih pada persentase realisasi capaian kinerjanya, belum pada peningkatan 

penilaian laporan kinerja tahunan (dalam konteks penelitian ini adalah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP) dari KEMENPAN-RB.  

Dari dokumen RPJMD tersebut menunjukkan bahwa indikator 

akuntabilitas manajerial Pemkab Jombang belum secara eksplisit menyebutkan 

target peningkatan perolehan penilaian LAKIP oleh KEMENPAN-RB dari grade 

“CC” menjadi grade “B”. Sebagaimana diungkapkan Informan (Kepala Bagian 

Organisasi) sebagai berikut: 

“Target pencapaian penilaian KEMENPAN-RB atas LAKIP sejauh 
ini memang belum menjadi salah satu indikator pencapaian 
akuntabilitas manajerial bagi pemerintah daerah kabupaten 
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Jombang, kalau dilihat dari RPJMD, pemerintah daerah masih 
sebatas pada realisasi capaian kinerja saja”(06 Januari 2016) 
 

5.2. Laporan Kinerja (LAKIP) Sebagai Media Akuntabilitas Manajerial 

Pemerintah daerah kabupaten Jombang sebagai pihak yang diberikan 

amanah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat wajib menyampaikan capaian program dan kegiatannya 

melalui suatu laporan kinerja. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk 

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan 

periodik. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian 

kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran. Selain itu, laporan ini 

juga dapat digunakan sebagai penilaian apakah pemerintah daerah sudah 

berhasil menjalankan tugas sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik 

(masyarakat).  

Instansi pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan dan 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam 

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP 

dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Tujuan 

disusunnya LAKIP adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan selama 1 (satu) tahun. LAKIP  dapat digunakan sebagai umpan 

balik (feed back) dalam pengambilan keputusan, alat untuk memperbaiki 

manajemen pemerinta, media pertanggungjawaban pada pihak legislatif dan 

masyarakat luas serta sebagai alat pertanggungjawaban publik. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh informan (Kepala Bagian Organisasi) berikut: 
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“LAKIP sangat penting sebagai bentuk komitmen instansi 
pemerintah atas capaian kinerjanya, apakah suatu instansi telah 
berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugasnya. Bagi 
pemerintah daerah LAKIP merupakan salah satu media 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekaligus transparansi 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah” (11 
Desember 2015). 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat LAKIP 

diantaranya untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan 

masyarakat kepada Pemerintah Daerah, mengetahui dan menilai (mengevaluasi) 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

serta mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung 

jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberadaan LAKIP sebagai media 

akuntabilitas manajerial Pemerintah daerah kepada publik dan instansi terkait 

sangat penting, terlebih pada era reformasi birokrasi yang menuntut tinggi akan 

transparansi dan akuntabilitas. 

Berdasarkan pengamatan dokumen atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 

LAKIP oleh KEMENPAN-RB tahun 2010-2014, perolehan grade LAKIP 

Kabupaten Jombang belum mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum 

tahun 2014, perolehan grade LAKIP Kabupaten Jombang masih mendapat “C” 

dan baru tahun 2014 mendapat grade “CC”. Interpretasi “CC” menurut 

KEMENPAN-RB berarti cukup baik (memadai) akan tetapi perlu banyak 

perbaikan termasuk perbaikan yang mendasar. 
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5.3. Perencanaan dan Penganggaran: Aspek Penting Dalam Akuntabilitas 

Manajerial 

Di Indonesia, regulasi terkait dengan akuntabilitas manajerial dimulai 

dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana dalam penyusunannya 

diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 

589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Negara 

dan Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wujud lain dari implementasi 

akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya UU Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan 

adanya kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menyusun rencana kerja dan 

anggaran berdasarkan pada prestasi kerja yang akan diraih. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran 

pemerintah (APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan 

perencanaan strategis. Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang 

mencakup kegiatan penyusunan program serta tolok ukur  pencapaian program. 

Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan sistem penganggaran yang 

terintegrasi antara perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga 

akan terlihat keterkaitan antara sumber daya keuangan (dana) yang tersedia 

dengan hasil yang dihasilkan (Mardiasmo, 2004). 

Namun dalam kenyataannya, perencanaan dan penganggaran masih 

menjadi pemicu rendahnya kinerja instansi pemerintah daerah (Kurrohman, 

2103). Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan karena kurangnya data 

atau informasi yang memadai. Masih terjadi dualisme antara proses 
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perencanaan (yang melibatkan partisipasi masyarakat) dengan proses 

penganggaran (yang sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif). Hal ini 

menyebabkan usulan yang telah disepakati dalam proses perencanaan banyak 

yang tereduksi dalam proses pengganggaran. Dalam beberapa hal perencanaan 

seperti terpisah dengan penganggaran karena dalam proses penganggaran 

masih membutuhkan verifikasi. Inkonsistensi masalah waktu penyusunan 

perencanaan dan penganggaran terkadang banyak terjadi di lapangan (Bastian, 

2006). 

5.3.1. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

yang berasal dari penjabaran sasaran dan program sebagaimana yang 

ditetapkan pada rencana stratejik, yang nantinya akan diwujudkan melalui 

kegiatan tahunan instansi pemerintah. Di dalam rencana kinerja ditetapkan 

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring 

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan 

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen 

Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam 

tahun yang bersangkutan, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja 

dan rencana capaiannya. (KASI:BAPPEDA) 

“Perencanan kinerja di Pemkab Jombang sudah menggunakan 
sistem. Dibandingkan dengan beberapa kabupaten/ kota yang lain, 
kita mempunyai sistem perencanaan yang lebih rinci. Hanya saja 
dalam proses penyusunannya ada beberapa kendala seperti data 
yang belum akurat serta adanya ego sektoral. Dalam praktinya 
masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan kinerja 
dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Hal inilah yang 
mengakibatkan hasil evaluasinya menjadi jelek” (15 Desember 
2015). 
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Dari hasil telaah dokumen dan wawancara dapat diketahui bahwa 

permasalahan perencanaan kinerja diantaranya pada SDM, data dan 

kelembagaan (ego sektoral). Pada perencanaan kinerja sering ditemukan adanya 

inkonsistensi antara perencanaan kerja dengan dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA). Dari hasil pengamatan dokumen salah satu SKPD, dapat ditemukan 

ketidaksesuaian antara perencanaan dengan DPAnya. Semula di perencanaan 

terdapat kegiatan tersebut, akan tetapi di DPA tidak ditemukan kegiatan dan 

alokasi anggarannya. Dari penjelasan dan keterangan yang disampaikan, 

ketidaksesuaian tersebut dikarenakan tumpang tindih (overlapping) dengan 

kegiatan SKPD lainnya dan dari kementrian pusat. Alasan lainnya karena 

kegiatan tersebut sudah direncanakan dan dianggarkan tahun sebelumnya. 

Selain itu belum adanya prioritas alokasi penganggaran dan kurang urgentnya 

kegiatan tersebut untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sehingga 

kegiatan yang semula direncanakan tidak jadi dilaksanakan. Begitupun 

sebaliknya ada beberapa kegiatan yang semula tidak direncanakan dijumpai 

pada dokumen pelaksanaan anggarannya. Dari penjelasan dan keterangan  

informan dapat diketahui bahwa penyebab inkonsistensi tersebut karena 

pemenuhan peraturan dan regulasi. Adanya perubahan regulasi menuntut 

Pemkab Jombang untuk segera menyesuaikan dan menindaklanjuti (urgent).  

Kurrohman (2013) mengungkapkan bahwa rendahnya akuntabilitas 

kinerja diantaranya disebabkan oleh kelemahan dalam penyusunan dokumen 

perencanaan. Kelemahan ini tentu saja akan mempengaruhi pada tahap 

pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja. Dokumen perencanaan yang 

disusun pada umumnya tidak memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat 

mengukur keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 
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demikian pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dengan 

realisasi, tidak bisa dilakukan. 

5.3.2. Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Elemen Pendukung 

Akuntabilitas Manajerial 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) 

menyebutkan bahwa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan 

berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Penerapan sistem penganggaran 

berbasis kinerja merupakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan 

negara/ daerah. Dalam dokumen penyusunan anggaran berbasis kinerja yang 

disampaikan oleh SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas 

tentang tujuan, sasaran, serta keterkaitan antara besaran anggaran dan manfaat 

yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang 

dianggarkan. Ini berarti setiap penyelenggara pemerintahan (pusat/daerah) wajib 

bertanggung jawab atas proses, penggunaan dan hasil semua sumberdaya yang 

sudah digunakan. 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau yang juga disebut sebagai 

Performances Based Budgeting merupakan suatu metode penganggaran yang 

mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam target kinerja dari setiap SKPD 

di lingkungan pemerintahan daerah. ABK yang efektif akan dapat 

mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil yang dicapai. 

Sancoko (2008) sebagaimana dikutip kembali oleh Kurrohman (2013) 

menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja pada prinsipnya adalah 

anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan 

(output dan outcome), sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat 
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dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Untuk itu sebelum pelaksanaan ABK,  

elemen-elemen ABK harus ditetapkan terlebih dahulu. Elemen-elemen ABK 

diantaranya adanya: a. visi dan misi yang hendak dicapai oleh instansi 

pemerintah b. tujuan sebagai  penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi c. sasaran 

yang menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai tujuan d. program yang merupakan sekumpulan kegiatan yang akan 

dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan 

sasaran e. kegiatan merupakan pelayanan yang nantinya menghasilkan output 

yang penting dalam mendukung pencapaian program.  

Dari hasil pengamatan dokumen dan keterangan informan dapat 

diketahui bahwa dalam praktik penyusunan anggaran masih banyak ditemukan 

gejala penggunaan pendekatan anggaran tradisional (traditional budget), antara 

lain belum adanya indikator kinerja (input, output dan outcome) yang jelas ukuran 

dan stándar biayanya. Dengan kata lain proses penyusunan anggaran belum 

menggunakan analisis standar belanja yang merupakan indikator utama 

pendekatan anggaran kinerja. Disamping itu dalam penganggaran juga masih 

didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya, bukan didasarkan pada indikator 

capaian kinerja yang akan dicapai. 

Proses menentukan plafon anggaran masih menggunakan pendekatan  

incremental  budgeting, yaitu menaikan dari plafon anggaran tahun sebelumnya 

dengan tingkat persentase tertentu. Masih banyak ditemukan indikator kinerja 

untuk keluaran dan hasil yang belum sesuai dengan kegiatan/program yang 

direncanakan pada RKA SKPD. Fokus perhatian dari para aparatur masih pada 

kegiatan yang akan dilaksanakan belum memperhatikan pada indikator kinerja 
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untuk keluaran dan hasil yang ingin dicapai. Hal ini diungkapkan oleh informan 

(Kabid Anggaran) sebagai berikut: 

“Anggaran berbasis kinerja dalam implementasinya tidak berjalan 
dengan baik. Untuk memperhitungkan capaian/ keluaran program 
dalam menyusun anggaran sepertinya masih jauh dari yang 
diharapkan. Mereka (pelaksana) masih pada tataran 
melaksanakan apa yang diperintahkan, belum sampai pada 
pemikiran bagaimana menyusun anggaran yang benar-benar 
efektif dan efisien. Bahkan pada konteks yang sederhana yaitu 
kode dan rekening anggaran, ada beberapa SKPD yang masih 
saja salah dalam menganggarkan. Biasanya sebelum menjadi 
dokumen pelaksanaan anggaran kita ingatkan untuk merevisi, tapi 
terkadang mereka tidak melakukan dan baru tahu ketika sudah 
disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran” (31 Desember 
2015). 
 
Dari dokumen-dokumen yang diamati, peneliti juga menemukan beberapa 

kode rekening anggaran yang masih banyak “salah kamar”. Penerapan sistem 

penganggaran berbasis kinerja di Pemkab Jombang masih bersifat formalitas. 

Perubahan yang dilakukan sebatas wujud kepatuhan pada regulasi dan 

peraturan yang ada, sehingga dalam praktiknya apa yang menjadi tujuan 

penerapan ABK belum dapat dilaksanakan. 

5.3.3. Analisis Standar Belanja (ASB) 

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban 

kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka pengendalian anggaran. Intinya, ASB ini jika diterapkan dapat membantu 

standarisasi penyusunan anggaran belanja program atau kegiatan. Sehingga 

program atau kegiatan yang sama akan membutuhkan biaya yang sama juga. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Jombang sudah mempunyai Analisis Standar Belanja 

(ASB). Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dan menetapkan ASB sejak 
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tahun 2010. Namun pada praktiknya ASB tidak diimplementasikan untuk 

penyusunan anggaran kegiatan SKPD, hal ini dikarenakan semakin 

membengkaknya anggaran kegiatan jika menggunakan ASB dibandingkan 

dengan perhitungan secara inkremental. Sebagaimana informasi yang diperoleh 

dari Kabid Anggaran sebagai berikut: 

“Kita memang punya Analisis Standar Belanja (ASB) sejak tahun 
2010. Setiap tahun selalu ada penyesuaian untuk formula 
anggarannya, biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi dlll. 
Namun pada praktiknya, ASB ini tidak digunakan oleh SKPD 
dalam menyusun anggaran kegiatan, karena setelah dihitung lagi, 
anggaran dengan ASB menjadi jauh lebih membengkak 
dibandingan dengan plafon anggaran yang ditentukan oleh Tim 
penyusun anggaran” (31 Desember 2015). 
 
Selain karena anggaran yang semakin banyak jika menggunakan ASB, 

alasan tidak digunakannya ASB dalam penyusunan anggaran adalah 

penggunaan angka dasar perhitungan yang salah pada saat menyusun ASB. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan: (Kepala Bagian Organisasi) 

berikut ini: 

“Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pernah melakukan 
kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam upaya 
menyusun standar belanja. Akan tetapi tidak jadi 
diimplementasikan dalam penyusunan anggaran, ini dikarenakan 
baseline yang digunakan dalam menyusun standar masih 
menggunakan plafon belanja yang lama sehingga hasilnya masih 
tetap keliru, seharusnya standar belanja tersebut disusun dengan 
perhitungan plafon baru untuk setiap program atau kegiatan“(11 
Desember, 2015). 
 

5.4. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dalam Akuntabilitas 

Manajerial 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. sesuai dengan 

sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Kurrohman, 2013). Pengukuran dimaksud merupakan 
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hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, 

hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang 

merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam 

proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan 

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Keberadaan indikator 

kinerja yang ditetapkan merupakan hal yang penting dalam penilaian 

akuntabilitas instansi pemerintah. Proses akuntabilitas tidak mungkin bisa 

dilaksanakan jika instansi pemerintah tidak menetapkan apa yang ingin dicapai 

dengan indikator kinerja yang obyektif dan terukur.  

Hasil penelitian Nurkhamid (2008) menunjukkan bahwa pelatihan, budaya 

dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap pengembangan 

akuntabilitas kinerja, sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi 

kinerja. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan sulitnya 

mengembangkan sistem pengukuran kinerja tersebut, yaitu keterbatasan sistem 

informasi dan kesulitan dalam menentukan ukuran kinerja. Sulitnya menentukan 

ukuran kinerja juga dirasakan oleh Bagian Organisasi dalam melaksanakan 

tugasnya. Hal ini tersirat dari apa yang diungkapkan oleh informan (Kasi Bagian 

Organisasi) berikut: 

“Kita mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran kinerja. 
Bahkan ada beberapa SKPD yang indikator kinerjanya sulit untuk 
kita ukur. Kadang-kadang juga ada indikator kinerja yang 
sepertinya tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Untuk 
memenuhi LAKIP Sejauh ini kita masih menggunakan uraian 
indikator dalam RPJMD sebagai ukuran capaian keberhasilan 
program. Kita masih belum mempunyai indikator kinerja utama. 
Tahun 2016 ini kita akan menyusunnya” (06 Januari 2016). 
 



 

94 
 

 

Keterbatasan informasi juga menjadi kendala dalam proses pengukuran 

kinerja yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Kravcuk dan 

Schan (1996) sebagaimana diungkapkan oleh Nurkhamid (2008) menyatakan 

bahwa instansi pemerintah sering menghadapi persoalan yang serius dalam 

pengukuran kinerja, hal ini dikarenakan adanya masalah dalam sistem informasi 

yang digunakan seperti perbedaan definisi data, teknologi, kemudahan akses, 

dan jumlah data yang didapatkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 

(Kepala Bagian Organisasi) berikut ini: 

“Kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan data kinerja. 
Karena semuanya masih dilaksanakan secara manual, belum 
secara sistem” (06 Januari 2016). 
 
Selain pengukuran kinerja, evaluasi kinerja merupakan salah satu aspek 

penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat 

diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang 

dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan digunakan 

untuk perbaikan di masa mendatang. Di sisi lain, evaluasi akuntabilitas kinerja 

adalah aktivitas analisis, pemberian nilai, apresiasi dan pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk 

tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas SKPD. Namun, kegiatan evaluasi ini 

agaknya belum bisa dilaksanakan di Pemkab Jombang. Hal ini terungkap dari 

hasil wawancara dengan informan (Kepala Bagian Organisasi) berikut ini: 

“Tugas untuk evaluasi akuntabilitas manajerial ada di Inspektorat. 
Akan tetapi sampai dengan tahun 2015, Inspektorat belum 
melaksanakan"(06 Januari 2016). 

 
5.5. Kendala dan Hambatan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Manajerial 

Tidak dipungkiri lagi bahwa kurang optimalnya akuntabilitas manajerial 

yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang disebabkan oleh beberapa faktor. 
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Dari hasil informasi yang diberikan oleh informan ada setidaknya 4 (empat) hal 

yang menjadi kendala besar diantaranya adalah: a). kurangnya komitmen 

manajemen b). adanya isu ego sektoral dan overlapping tupoksi c). Keterbatasan 

Sumber Daya Manusia (SDM) d). kurangnya data yang memadai (penggunaan 

teknologi informasi). 

5.5.1. Kurangnya komitmen manajemen 

Artley (2001) menyatakan bahwa komitmen manajemen yang tinggi akan 

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Senada dengan hal tersebut, 

Kurrohman (2013) mengungkapkan bahwa rendahnya capaian akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah salah satunya disebabkan oleh kurangnya komitmen 

dari pimpinan dan seluruh staf instansi. Dalam pelaksanaan akuntabilitas instansi 

pemerintah perlu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi. 

Keberhasilan instansi pemerintah daerah ditentukan oleh komitmen pimpinan 

puncak (top management) dalam hal ini adalah kepala daerah. Di Pemkab 

Jombang, kurangnya komitmen manajemen menjadi salah satu dari beberapa 

kendala dan hambatan dalam akuntabilitas manajerial. Sejauh masih Pemkab 

masih belum memberikan prioritas pada perbaikan akuntabilitas manajerial 

(kinerjanya). Ini dapat dilihat dari dokumen RPJMD Tahun 2014-2018, dimana 

dalam dokumen tersebut tidak terdapat sasaran/ tujuan untuk peningkatan grade 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari KEMENPAN-RB. 

Jika dibandingkan dengan akuntabilitas keuangan, tujuan peningkatan opini BPK 

dari WDP ke WTP menjadi salah satu tujuan yang tertuang jelas dalam RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Jombang. Prioritas tujuan menjadi penting, untuk 

menyusun bagaimana strategi yang digunakan sekaligus menunjukkan komitmen 

Pemerintah daerah.  
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Dari hasil wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa Target 

peningkatan grade LAKIP dari “CC” menjadi “B” belum menjadi salah satu tujuan 

dan komitmen pemerintah daerah, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan 

kelembagaan dan SDM yang belum siap. Belum dijadikannya akuntabilitas 

manajerial menjadi salah satu tujuan pencapaian akuntabilitas pada Pemkab 

Jombang akan memberikan hasil yang berbeda tentang proses pelembagaan 

akuntabilitas manajerial itu sendiri. Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan 

oleh informan (Kepala Bagian Organisasi) berikut ini: 

“Perjanjian kinerja itu lebih efektif ditandatangani oleh kepala 
daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga kepala daerah 
mempunyai komitmen langsung terhadap pemerintah pusat terkait 
dengan keberhasilan dan kegagalannya. Kalau dari kita, selama ini 
sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin, tapi kembali lagi 
pada dukungan dan komitmen manajemen puncak” (06 Januari 
2016). 
 
(GAO, 2001) sebagaimana diungkapkan dalam Nurkhamid (2008) 

menyatakan bahwa untuk mewujudkan capaian kinerja yang tinggi sesuai 

dengan yang diharapkan diperlukan komitmen manajemen dari pimpinan dan 

seluruh staf. Shields (1995) sebagaimana dikutip oleh Cavalluzzo dan Ittner  

(2003) menyatakan bahwa komitmen manajemen dapat diwujudkan melalui 

pengalokasian tujuan, strategi dan sumber daya serta dukungan politis yang 

diperlukan untuk memotivasi atau menekan pihak-pihak yang menolak 

keberadaan inovasi. 

5.5.2. Adanya isu ego sektoral  

Adanya isu terkait ego sektoral dan tumpang tindih tupoksi juga menjadi 

salah satu penghambat dalam mewujudkan akuntabilitas manajerial. Ego 

sektoral merupakan bentuk dari konflik internal dalam proses mewujudkan 

akuntabilitas manajerial. Konflik ego sektoral ini dapat digambarkan dengan 
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adanya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan LAKIP. Masing-masing sektor 

masih berjalan sendiri-sendiri mementingkan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini 

semakin diperparah dengan tidak berjalannya fungsi kelembagaan dalam 

menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan (Kepala 

Bagian Organisasi) sebagai berikut: 

“Walaupun penyusunan LAKIP menjadi salah satu tupoksi kita, 
akan tetapi dengan adanya gap/kesenjangan kelembagaan, kita 
jadi tidak bisa melakukan banyak hal. Kecuali dikoordinasi oleh 
pimpinan yang lebih tinggi” (06 Januari 2016). 

 
Bagian Organisasi yang salah satunya tugas, pokok dan fungsinya 

adalah  menyusun LAKIP tidak bisa leluasa melakukan tugasnya karena ada gap 

dan kesenjangan antar kelembagaan. Sehingga pada praktiknya, Bagian 

organisasi tidak bisa secara leluasa mengkoordinasikan upaya dalam 

peningkatan dan perbaikan dalam penyusunan LAKIP. Bagian organisasi hanya 

melaksanakan tugasnya yaitu mengevaluasi pengukuran kinerja dan menyusun 

LAKIP SKPD menjadi LAKIP Pemerintah daerah kabupaten Jombang. 

5.5.3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Selain komitmen manajemen puncak (top management), dalam 

mewujudkan akuntabilitas manajerial juga membutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang memadai. Unsur pemerintah masih menjadi faktor utama penyebab 

belum berlangsungnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. 

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas, para aparatur 

baik dalam penyusunan rencana, penyusunan anggaran, pelaksanaan program 

serta pertanggungjawabannya, masih didominasi oleh orientasi keluaran (ouput) 

daripada orientsi hasil (outcome).  

Fokus utama dalam penyelanggaraan manajemen masih berorientasi 

pada jenis program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan belum 
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berorientasi pada jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam 

istilah akuntabilitas, aparatur pemerintah masih berfokus pada kewajiban untuk 

melaksanakan pekerjaan (obligation to do) daripada kewajiban untuk memenuhi 

harapan masyarakat (obligation to answer).  

Instansi pemerintah cenderung melakukan kegiatan, program dan 

penyerapan anggaran akan tetapi kurang memperhatikan hasil yang dicapai 

(outcome). Padahal hasil yang dicapai (outcome) itulah yang mampu menjawab 

apakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah telah 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak.  

5.5.4. Kurangnya data yang memadai dan Sistem Informasi 

Kurangnya data yang akurat juga menjadi kendala dan hambatan dalam 

mewujudkan akuntabilitas manajerial. Kurangnya data yang memadai ini ini 

dikarenakan masih rendahnya sistem informasi yang digunakan untuk 

penyusunan LAKIP. Padahal penggunaan sistem informasi akan memudahkan 

dalam melakukan pencatatan dan pembuatan berbagai laporan manajerial 

(Haryono, 2011). Lebih dari satu dekade penerapan akuntabilitas manajerial di 

Indonesia, penyusunan LAKIP di Bagian Organisasi Pemkab Jombang masih 

menggunakan aplikasi manual. Belum menggunakan sistem informasi yang 

memadai yang dapat menghasilkan data dan informasi kinerja lebih akurat. 

Padahal untuk akuntabilitas keuangan yaitu penyusunan laporan keuangan, 

sudah didukung dengan sistem informasi komputer sejak tahun 2007-2008.  

Pengembangan teknologi informasi di sektor pemerintahan masih 

terkendala oleh kurangnya inisiatif dan prioritas pemerintah dalam memanfaatkan 

kemajuan teknologi, keterbatasan SDM dan minimnya alokasi anggaran untuk 

pengembangan sistem informasi (Kurniawan, 2006). Permasalahan lainnya 
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dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan di Indonesia adalah belum 

terintegrasinya sistem informasi pemerintahan (masih terpisah) bahkan banyak 

yang dikembangkan tanpa menggunakan database sehingga sulit diintegrasikan 

dengan sistem lain. 

5.5.5. Tidak adanya Mekanisme Reward and Punishment (RnP) pada 

Akuntabilitas Manajerial 

Dalam implementasi dan penerapan sebuah sistem baru pasti 

membutuhkan banyak faktor pendukung, salah satunya adalah adanya 

mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan. Pelaporan kinerja yang 

cenderung diremehkan oleh instansi pemerintah tidak terlepas dari kurangnya 

mekanisme reward and punishment (RnP) dalam pelaksanaannya. Terlebih 

dalam PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah tidak disebutkan secara jelas sanksi apa yang akan diberikan kepada 

instansi pemerintah yang tidak menyusun LAKIP atau terlambat menyampaikan 

LAKIP. Mekanisme RnP hanya menyangkut keterlambatan penyampaian 

Laporan Keuangan. Sementara itu, dalam Peraturan MENPAN-RB Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga tidak menyebutkan tentang 

mekanisme pemberian sanksi bagi instansi pemerintah yang tidak menyusun 

atau terlambat menyampaikan LAKIP. Hal tersebut juga disampaikan informan 

(Kasi Bagian Organisasi) sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan SAKIP, memang belum ada sanksi dan 
hukuman administratif. Paling Cuma sanksi moral dengan 
dipublikasikannya hasil penilaian LAKIP oleh KEMENPAN-RB” (06 
Januari 2016). 
 
Dari penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan penyebab kurang 

efektifnya pelaporan kinerja instansi pemerintah adalah belum diterapkannya 
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mekanisme reward and punishment (RnP) tersebut. Ketiadaan mekanisme 

mekanisme reward and punishment (RnP) akan mengakibatkan LAKIP hanya 

sebatas pemenuhan kewajiban formal saja. Hal ini berbeda dengan pelaporan 

keuangan yang sudah menerapkan mekanisme RnP apabila Pemerintah daerah 

terlambat menyampaikan LKPD nya. Sebagaimana yang tertuang dalam UU 

No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa 

sanksi administratif dapat diberikan pada instansi pemerintah atas pelanggaran 

yang dilakukan.  

5.6. Sinergitas Antara Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja 

Instansi pemerintah selama ini cenderung menilai keberhasilan 

pelaksanaan program dan kegiatannya hanya berdasarkan pada kemampuan 

instansi tersebut dalam menyerap/ merealisasikan anggarannya. Ini berarti 

instansi pemerintah masih menekankan pada aspek masukan (input) tanpa 

melihat keluaran (outpu)t maupun dampak (outcome) dari program dan 

kegiatannya (Supartini, 2012). Padahal selain dituntut untuk menggunakan dana 

secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian instansi pemerintah masih 

tertuju pada pelaporan keuangan dibandingkan dengan pelaporan kinerjanya, 

padahal sebenarnya kedua laporan ini sangat penting, terutama pada reformasi 

birokrasi di bawah NPM yang menuntut tinggi akan akuntabilitas baik keuangan 

maupun manajerial. 

Susilo (2010) sebagaimana dikutip kembali oleh Supartini (2012) 

menyebutkan bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan 

kegiatan instansi pemerintah terdapat beberapa masalah utama diantaranya: a. 
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Implementasi SAKIP dan LAKIP masih sebatas pemenuhan kewajiban formal  

dan belum menyentuh substansi b. LAKIP masih belum dimanfaatkan secara 

optimal untuk pengambilan keputusan organisasi dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik c. Penyusunan LAKIP masih dianggap oleh sebagian pihak 

sebagai tambahan  beban pekerjaan d. Anggaran belanja instansi pemerintah 

tidak digunakan sebagai media untuk mencapai target, akan tetapi hanya untuk 

dihabiskan e. Penyusunan program dan kegiatan instansi pemerintah masih 

belum tepat sasaran dan tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini f. 

Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih sebatas pada penyerapan dana 

Dari hasil pengamatan dokumen dan penjelasan informan menunjukkan 

bahwa LAKIP masih belum berjalan dengan optimal. LAKIP yang seharusnya 

digunakan sebagai salah satu dokumen penilaian kinerja instansi pemerintah 

ternyata masih sebatas formalitas dan belum memberikan umpan balik (feed 

back) yang berarti kepada instansi yang bersangkutan. Realita ini berbanding 

terbalik dengan pelaporan keuangan yang telah dibuat melalui sistem informasi 

keuangan yang terkomputerisasi sehingga menghasilkan laporan yang lebih 

akurat.  

Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

negara, angka 6 disebutkan bahwa masalah yang penting untuk memperbaiki 

proses penganggaran adalah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja 

(ABK). Untuk itu diperlukan adanya kriteria pengendalian dan evaluasi kinerja 

serta adanya penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dengan penganggaran. 

Sistem yang terintegrasi nantinya dapat memperbaiki sistem pelaporan kinerja 

dan pelaporan keuangan di  instansi pemerintah. Susilo (2010) sebagaimana 
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dikutip kembali oleh Supartini (2012) mengungkapkan manfaat dari integrasi 

antara sistem Pelaporan Keuangan dan Kinerja diantaranya adalah: 

a. Mempermudah  pada waktu proses penyusunan laporan karena LAKIP dan 

dokumen pendukung lainnya dihasilkan dari aplikasi komputer. 

b.  Aspek keuangan dan nonkeuangan mempunyai keterkaitan dan 

keterbandingan. Ini dikarenakan uraian, sasaran, program, kegiatan, input, 

output, outcome bersumber pada database yang sama sehingga rekonsiliasi 

data menjadi lebih mudah.  

c. Evaluasi dan audit keuangan dan kinerja lebih mudah dilakukan secara 

simultan dan komprehensif.  

d. Proses perencanaan anggaran dan kinerja menjadi lebih mudah karena 

terdapat kesinambungan data.  

e. Data kinerja dan keuangan dapat tersimpan dengan baik karena 

menggunakan aplikasi komputer dan database yang terintegrasi. Sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan komparasi antar tahun 

anggaran. 

Senada dengan hal tersebut, harapan untuk bisa menggabungkan antara 

laporan kinerja dan laporan keuangan diungkapkan oleh Informan (Kepala 

Bagian Organisasi) sebagai berikut: 

“Kedepan memang harus dipikirkan untuk mengintegrasikan antara 
pelaporan keuangan dengan pelaporan manajerial (kinerja). 
Sehingga antara data pada pelaporan keuangan (anggaran) dengan 
pelaporan manajerial (kinerja) bisa nyambung” (06 Januari 2016). 

5.7. Ringkasan 

Tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas manajerial 

belum secara tegas dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2013-

2018. Dari apa yang disebutkan dalam RPJMD 2013-2018 dapat digarisbawahi 
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bahwa indikator target kinerja manajerial di Pemkab Jombang masih pada 

persentase realisasi capaian kinerjanya, belum pada peningkatan penilaian 

laporan kinerja tahunan (dalam konteks penelitian ini adalah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP) dari KEMENPAN-RB. 

Dibandingkan dengan akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manajerial di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang masih kurang optimal. Kurang 

optimalnya akuntabilitas manajerial disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil 

informasi yang diberikan oleh informan ada setidaknya 4 (empat) hal yang 

menjadi kendala besar diantaranya adalah: a). kurangnya komitmen manajemen 

b). adanya isu ego sektoral dan overlapping tupoksi c). Keterbatasan Sumber 

Daya Manusia (SDM) d). kurangnya data yang memadai (penggunaan teknologi 

informasi). Salah satu yang menjadi hambatan dalam proses pelembagaan 

akuntabilitas manajerial adalah kurangnya komitmen manajemen. Dalam 

mewujudkan akuntabilitas manajerial instansi pemerintah perlu adanya komitmen 

dari pimpinan dan seluruh staf instansi. Keberhasilan akuntabilitas manajerial 

instansi pemerintah daerah ditentukan oleh komitmen pimpinan puncak (top 

management) dalam hal ini adalah kepala daerah. Sejauh ini Pemerintah daerah 

Kabupaten Jombang masih belum memberikan prioritas pada perbaikan 

akuntabilitas manajerial (kinerjanya). 

Selain hambatan yang bersifat internal (dari dalam organisasi), ketiadaan 

mekanisme RnP dari pusat juga mempunyai andil dalam kurang optimalnya 

akuntabilitas manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pelaporan 

kinerja sebagai media akuntabilitas manajerial pada saat ini masih dipandang 

sebelah mata oleh instansi pemerintah, hal ini tidak terlepas dari kurangnya 

mekanisme reward and punishment (RnP) dalam pelaksanaannya.  
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 BAB VI 

BAB VI AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF NEW 
INSTITUSIONALISM THEORY 

 
“Legitimacy is a generalized perception or assumption  

that the action  of an entity are desirable, proper or appropriate  
within some socially constructed system of norms, value, beliefed and definitions” 

(Suchman, 1995) 
 

6.1. Proses Institusionalisasi Akuntablitas Keuangan  

Proses pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas keuangan di 

Kabupaten Jombang tidak terlepas dari arus reformasi yang terjadi di Indonesia 

periode 1999 sampai dengan sekarang. Reformasi birokrasi di pemerintahan 

daerah dimulai dengan adanya otonomi daerah yaitu dengan diterbitkannya UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 

1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan 

pelaksanaan. Di antara peraturan pelaksanaan tersebut yang mengakibatkan 

perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan daerah adalah: 1. PP 

Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah 2. Keputusan MENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan 

mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi 

yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan/ anggaran (Halim dan Kusufi, 

2013:5).  

Beberapa perubahan dan pergeseran dalam pengelolaan keuangan/ 

anggaran menurut (Halim dan Kusufi, 2013:5) adalah adanya perubahan dari 

vertical accountability menjadi horizontal accountability. Dimana sebelum 
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reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran 

daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya 

reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD. 

Perubahan selanjutnya berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan 

pemerintahan. Reformasi sistem akuntansi keuangan sebagaimana disebutkan 

dalam Halim dan Kusufi (2013:6) sebagai “jantung” dari reformasi keuangan 

daerah karena dengan sistem ini akan mampu menghasilkan ouput sebagaimana 

yang diharapkan dalam PP Nomor 105 Tahun 2000. Sistem akuntansi keuangan 

pemerintahan yang semula menggunakan sistem pencatatan tunggal (single 

entry) menjadi sistem pencatatan ganda (double entry).  

Sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang pengelolaan keuangan 

daerah muncul pula peraturan-peraturan seperti PP Nomor 24 Tahun 2005 yang 

mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masa berlakunya 5 

(lima) tahun sejak diterbitkan. Setelah itu SAP direvisi dengan menerbitkan SAP 

berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana PP 

Nomor 71 Tahun 2010 ini masih memberlakukan basis kas untuk penyusunan 

laporan pelaksanaan anggaran, serta entitas yang masih belum siap 

melaksanakan basis akrual secara penuh sampai dengan akhir tahun 2014.  

New Institusional Theory (NIT) memandang setiap aturan, teknologi, 

kebijakan dan  sistem merupakan institusi. Proses institusionalisasi sendiri dapat 

diartikan sebagai proses melembagakan kebijakan dan peraturan baru ke dalam 

suatu organisasi. Proses institusionalisasi (pelembagaan) akuntabilitas keuangan 

pada Pemerintah Kabupaten Jombang meliputi tahap inovasi, tahap difusi, tahap 

legitimasi dan tahap deinstitusionalisasi. Tahap inovasi merupakan tahap 

munculnya institusi baru dalam suatu bidang organisasi tertentu. Institusi dalam 
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hal ini merupakan suatu aturan, teknologi, kebijakan dan sistem baru yang akan 

mempengaruhi praktik yang harus dijalankan oleh organisasi. Dalam konteks 

penelitian ini inovasi ditunjukkan dengan terbitnya peraturan yaitu PP Nomor 24 

Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PP 

Nomor 24 Tahun 2005 merupakan SAP yang pertama kali diterbitkan oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)8. PP Nomor 24 Tahun 2005 

berlaku lima tahun karena pada tahun 2010 KSAP merevisi SAP yang sudah ada 

dengan menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetetapkan melalui PP Nomor 

71 tahun 2010. Berlakunya PP No 71 Tahun 2010 menurut Halim dan Kusufi 

(2013:8) bukan merupakan tahapan tersendiri melainkan bagian dari tahapan 

reformasi lanjutan yang sangat dipengaruhi oleh adanya UU Nomor 17 Tahun 

2003 dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 55 ayat 

(5) dalam UU No 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa instansi pemerintah harus 

menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Untuk menindaklanjuti 

peraturan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adanya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah 

dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Standar 

akuntansi tersebut dapat menjadi alat bagi pemerintah dan masyarakat untuk 

mengukur dan memperbandingkan laporan keuangan pemerintah (Halim dan 

Kusufi, 2013). Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan 

menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas 

informasi yang disajikan. Selain itu adanya inkonsistensi dalam pelaporan 

keuangan akan menyulitkan pada saat pelaksanaan audit. 
                                                           
8  Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) merupakan komite yang memiliki  kewenangan 

untuk menyusun Akuntansi Sektor Publik dimana anggotanya ditetapkan dengan keputusan 
presiden RI (Halim dan Kusufi, 2003). 



 

107 
 

 

Dengan terbitnya peraturan yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 yang 

mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah daerah 

kabupaten Jombang merespon dengan menerbitkan pula peraturan daerah yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 

Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian struktur 

kelembagaan dengan dibentuknya kelembagaan baru yaitu Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) yang pada tahun 2009 berubah menjadi Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 

Tahap difusi merupakan tahap penyebaran inovasi pada anggota 

organisasi. Beberapa ahli institusional menyatakan bahwa komunikasi dan 

interaksi sangat penting pada proses intitusional. Proses ini dapat melalui 

diseminasi (Jennings dan Greenwood, 2003:196). Diseminasi dapat dilakukan 

melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis. Cara yang paling 

dominan dilakukan pada tahap difusi ini adalah dengan melalui sosialisasi, 

pelatihan dan bimbingan teknis. Hampir setiap tahunnya pemerintah daerah 

kabupaten Jombang rutin melaksanakan bimbingan teknis tentang pelaporan 

keuangan daerah. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Kepala 

Bidang Akuntansi berikut: 

“Kami secara rutin melaksanan pelatihan atau bimbingan teknis  
terkait dengan sosialisasi peraturan perundangan yang baru dan 
untuk peningkatan kapasitas pelaporan keuangan setiap SKPD, 
untuk meningkatkan kapasitas dari bidang akuntansi sendiri, setiap 
tahun kita mengirimkan staf untuk menghadiri bimtek terkait SIMDA 
dan sosialisasi kebijakan dari pusat seperti dari BPKP, 
KEMENKEU, KEMENDAGRI” (30 Desember, 2015). 
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Selznick (1949) sebagaimana dikutip kembali oleh Rahayu (2015) 

mengungkapkan bahwa institusionalisasi adalah sebuah proses yang akan 

terjadi kepada organisasi setiap waktu, yang merefleksikan caranya beradaptasi 

dengan lingkungannya. Jadi, proses institusionalisasi adalah menanamkan nilai 

yang melampaui persyaratan teknis dari sebuah organisasi. Dengan kata lain, 

organisasi yang mengadaptasi nilai-nilai lingkungan/ institusi sosial di sekitarnya 

berarti organisasi tersebut sedang melakukan institusionalisasi. 

Proses-proses institusionalisasi ini biasanya diikuti dengan proses 

legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat pemahaman yang sudah 

dilembagakan menjadi tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif 

(Rahayu, 2015). Proses institusionalisasi akan menghasilkan legitimasi, yang 

mana ini penting dan dibutuhkan bagi keberlanjutan suatu organisasi (Suchman, 

1995). Pada penelitian ini, tahapan legitimasi terjadi melalui penetapan peraturan 

serta produk hukum lainnya sebagai dasar dalam mewujudkan akuntabilitas 

keuangan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Respon yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Jombang dengan diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 

2005 adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah dan 

peraturan bupati. Seperti apa yang diungkapkan oleh Informan Kepala Bidang 

Akuntansi sebagai berikut: 

“Dengan adanya beberapa peraturan perundangan yang diterbitkan 
oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah segera 
menindaklanjuti dengan menerbitkan kebijakan berupa peraturan 
daerah dan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis pengelolaan 
keuangan serta sisdur mengenai akuntansi dan pelaporannya (30 
Desember, 2015). 
 
Dari hasil pengamatan dokumen di lapangan, setidaknya sejak tahun 

2006 sudah ada 9 (sembilan) produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Jombang dalam merespon peraturan dan perundangan dari 

pusat terkait dengan pelaporan keuangan. Peraturan tersebut yaitu: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan 

Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

c. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 A Tahun 2008 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

e. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan 

Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 20A Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan 

Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 

g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang. 

h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Nomor 20A Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 
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i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang. 

Peraturan dan kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Pemkab Jombang tersebut 

menjadi petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan. Termasuk tentang sistem 

dan prosedur akuntansi dan pelaporan. Semua peraturan tersebut dilaksanakan 

secara tertib dan dipraktikkan dalam keseharian anggota organisasi yaitu SKPD 

yang ada di Pemkab Jombang. 

Tahap yang terakhir adalah tahap deinstitusionalisasi. Tahap 

deinstitusionalisasi dapat dilihat dari adanya perubahan yang signifikan terkait 

kebijakan akuntabilitas keuangan. Dalam konteks penelitian ini, maka perubahan 

terkait penerapan akuntansi berbasis akrual per 1 Januari 2015, merupakan 

tahap deinstitusionalisasi, dimana terdapat peraturan dan peraturan baru 

mempengaruhi kondisi yang sudah ada. Sebagaimana disebutkan dalam bab 

sebelumnya, penerapan akuntansi berbasis akrual per 1 Januari 2015 menjadi 

tantangan tersendiri bagi Pemkab dalam akuntabilitas keuangannya. Penurunan 

opini dari WTP menjadi WDP juga menjadi salah satu kekhawatiran bagi 

Pemkab. Dengan adanya persiapan baik dari aspek Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sistem Informasi dan Teknologi Informasi serta regulasi berupa PERDA 

dan PERBUB yang sudah ditetapkan akan menjadi sinergi dan antisipasi dalam 

mempertahankan opini WTP dari BPK untuk tahun anggaran 2015 ini. 

Jika dilihat dari proses pelembagaan akuntabilitas keuangan di 

Pemerintahan Kabupaten Jombang, aktivitas-aktivitas yang dijalankan sehari-hari 

menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan sudah secara rutin dipraktikkan. 

Aktivitas tersebut diantaranya kegiatan penyusunan laporan keuangan, 
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ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan SKPD dan kegiatan 

koordinasi antara SKPD dan DPPKAD sebagai SKPKD. Aktivitas yang dilakukan 

oleh anggota organisasi sudah berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis 

seperti PERDA dan PERBUP serta peraturan perundangan lainnya. Dalam 

mewujudkan akuntabilitas keuangannya, Pemerintah daerah Kabupaten 

Jombang sejauh ini telah berhasil. Salah satunya dapat ditunjukkan melalui 

perolehan opini WTP untuk audit LKPD TA 2013 dan 2014. Selain itu pada awal 

tahun 2016 ini, Pemerintah daerah Kabupaten Jombang juga mendapat reward 

dari KEMENKEU berupa DID tertinggi untuk Kabupaten/ Kota se-Indonesia.  

Jepperson (1991:145) sebagaimana dikutip kembali oleh Rahayu (2015) 

menyebutkan bahwa kuat atau tidaknya suatu institusi untuk bisa terlembagakan 

dalam suatu organisasi bergantung pada self mechanism yang diterapkan dapat 

berupa penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Begitupun dengan 

proses pelembagaan dari akuntabilitas keuangan di Pemkab Jombang. 

Peraturan dan kebijakan terkait dengan akuntabilitas keuangan mampu untuk 

terlembagakan dalam organisasi dengan baik karena adanya mekanisme RnP 

(Reward and Punisment) yang diterapkan oleh pemerintah pusat yaitu 

KEMENKEU melalui DID dan penundaan DAU dan DAK sebagaimana dijelaskan 

pada bab sebelumnya. 

6.2. Gejala Isomorphism 

Organisasi berusaha mempertahankan keberadaan (eksistensinya) 

melalui proses adaptasi atau institusionalisasi (Rahayu, 2015). Gejala di mana 

organisasi formal menjadi mirip dengan lingkungannya disebut sebagai 

isomorphism (Meyer dan Rowan, 1977). Teori institusional dapat digunakan 

untuk memahami bagaimana akuntabilitas publik terutama akuntabilitas 



 

112 
 

 

keuangan yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi di bawah paradigma 

NPM. Tuntutan yang tinggi akan akuntabilitas menunjukkan adanya gejala 

institusionalisasi dan isomorphism di lingkungan organisasi pemerintah daerah 

termasuk pada pemerintah daerah kabupaten Jombang. Dalam penerapan 

akuntabilitas keuangan yang selama ini sudah dilakukan, tampak adanya gejala 

isomorphism dalam tiga bentuk yaitu coercive, normative dan mimetic. Coercive 

isomorphism dapat dilihat dari adanya tekanan yang berasal dari undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kebijakan kepala daerah. 

Normative isomorphism muncul dalam bentuk penggunaan tenaga profesional, 

dibentuknya konsultan informal dan narasumber pada saat pelaksanaan 

diseminasi dan sosialisasi. Sedangkan Mimetic isomorphism dapat dilihat dari 

upaya organisasi untuk meniru organisasi lain di sekitarnya yang sudah berhasil.  

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Coercive isomorphism  dapat 

dilihat dari tekanan dan paksaan untuk mematuhi peraturan dan perundangan. 

Dikeluarkannya paket pengelolaan keuangan negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian diikuti dengan PP Nomor 24 

Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PP 

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan PP Nomor 71 tahun 2010 menjadi tekanan tersendiri bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk bisa melaksanakannya. Ini dapat 

ditunjukkan dengan respon Pemkab untuk menindaklanjuti setiap kebijakan baru 

tentang pengelolaan keuangan dan pelaporannya dengan menerbitkan peraturan 
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daerah (PERDA) atau peraturan bupati (PERBUP) sebagai petunjuk teknis 

(juknis) pelaksanaan. 

Mekanisme selanjutnya yang dapat ditangkap oleh peneliti adalah 

Mimetic isomorphism. Ini dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan organisasi terhadap 

suatu standar berupa peraturan yang mengakibatkan rendahnya pemahaman 

organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang 

tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang 

dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka 

anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999). Perilaku meniru ini juga ditemukan 

dalam proses pelembagaan akuntabilitas keuangan. Mimetic isomorphism dalam 

akuntabilitas keuangan terjadi melalui perbaikan pengelolaan keuangan dan 

pelaporan dengan cara studi banding (benchmarking) ke beberapa pemerintah 

daerah yang sudah lebih dahulu berhasil dan mempunyai akuntabilitas keuangan 

yang baik. Dari penelitian ditemukan setidaknya terdapat 2 (dua) tempat yang 

pernah dijadikan sebagai tempat studi banding (benchmark) Pemerintah 

Kabupaten Jombang yaitu Pemerintah Kota Manado pada tahun 2012 dan 

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013. Dipilihnya Kota Semarang sebagai 

salah satu tujuan studi banding adalah karena Kota Semarang sudah terlebih 

dahulu mendapatkan opini WTP dan sudah melaksanakan akuntansi berbasis 

akrual secara konsisten. Sedangkan Kota Manado selain sudah lebih dahulu 

meraih opini WTP untuk audit LKPD-nya, Kota Manado mempunyai pengelolaan 

aset terutama masalah kerjasama pemanfaatan aset tetap dan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang baik, bahkan kota 

Manado mempunyai banyak terobosan/ inovasi baru terkait TPTGR. Dari 

paparan tersebut dapat mengindikasikan adanya gejala mimetic isomorphism 
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pada proses institusionalisasi akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah 

kabupaten Jombang. 

Mekanisme isomorphism selanjutnya yang tampak adalah isomorphism 

secara normative, ini ditunjukkan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah 

seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sesuai 

dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2014 Tentang BPKP, menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) 

tahun kurang lebih terdapat 7 (tujuh) amandemen MoU (Meeting of 

Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan BPKP. 

Kerjasama dengan BPKP ini diantaranya: a).Monitoring atas implementasi 

program aplikasi SIMDA b).Penyesuaian program aplikasi SIMDA terkait 

perubahan perundangan dari pusat c). Up date data base dan aplikasi SIMDA d). 

Bimbingan teknis penatausahaan APBD dan penyusunan laporan keuangan       

f). Pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Keberadaan BPKP dalam upaya membantu mewujudkan akuntabilitas 

keuangan pemerintah kabupaten Jombang sangat besar. Hal ini disampaikan 

oleh Informan Kabid Akuntansi sebagai berikut: 

“BPKP mempunyai peranan yang signifikan dalam menunjang 
pencapaian akuntabilitas keuangan di pemerintah kabupaten 
Jombang. Sejauh ini BPKP sangat membantu dalam banyak hal. 
Kuncinya, memang kita harus aktif bertanya. Beberapa Pemkab lain 
menanyakan kunci keberhasilan Pemkab Jombang dalam menjalin 
kerjasama dengan BPKP terkait dengan penyusunan laporan 
keuangan dan asistensi lainnya (30 Desember, 2015). 
 
Dari beberapa mekanisme proses intitusionalisasi yang sudah dipaparkan 

tersebut, yang paling dominan ditemukan di Pemkab Jombang adalah Coercive 
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isomorphism. Hal ini dilatarbelakangi adanya tekanan dan peraturan 

perundangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Informan (Kabid Anggaran) berikut bahwa setiap peraturan 

yang ada di laksanakan tanpa ada penawaran dan pengecualian.  

“Peraturan dan kebijakan keuangan dari pusat itu berbanding lurus 
dengan pelaksanaannya, artinya bahwa setiap kebijakan terkait 
dengan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan akan 
senantiasa ditindaklanjuti dengan segera oleh pemerintah daerah, 
apalagi terkait dengan kebijakan RnP yang diberlakukan oleh 
KEMENKEU” (31 Desember, 2015). 
 

6.3. Perilaku Decoupling 

Decoupling memungkinkan terjadi dalam proses institusionalisasi suatu 

organisasi. Selain adanya gejala isomorphism, Indikasi adanya decoupling juga 

ditemukan dalam penelitian ini. Gejala ini muncul salah satunya disebabkan 

karena terbatasnya sumber daya manusia. Salah satu bentuk prilaku decoupling 

yang dapat diamati adalah dalam penyusunan laporan keuangan terutama pada 

saat penyusunan neraca aset tetap terkait dengan kebijakan kapitalisasi.  

Untuk kriteria kapitalisasi aset ini pemerintah kabupaten Jombang telah 

menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Jombang Nomor 15A Tahun 

2008 tanggal 1 Januari 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

41 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Dimana disebutkan bahwa untuk 

rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah 

satu kriteria menambah volume, kapasitas, fungsi, efisiensi dan manfaat. Namun 

pada praktiknya masih sering menjadi temuan audit BPK setiap tahunnya. Jika 

nilainya material akan menjadi hambatan dalam perolehan opini yang baik dari 

BPK.  
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Penyusunan Laporan keuangan sebagai media akuntabilitas di 

Pemerintahan daerah kabupaten Jombang pada awal penerapannya memang 

hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan legitimasi saja dan banyak 

menunjukkan gejala decoupling. Akan tetapi seiring dengan perbaikan dan 

penyesuaian organisasi meliputi perbaikan yang bersifat prosedural, teknologikal 

dan kultural pada organisasi proses maka gejala decoupling tersebut sedikit demi 

sedikit mulai berkurang. 

6.4. Respon Organisasi Pada Proses Institusionalisasi 

Dalam suatu perubahan (reformasi) tidak hanya menuntut penyesuaian 

teknis saja melainkan juga penyesuaian prilaku dan organisasi (Djamhuri, 

2009:41). Reformasi selalu membawa pemahaman baru di antara mereka yang 

terlibat. Organisasi yang menghadapi tekanan/ keharusan untuk melakukan 

perubahan akan menerapkan strategi sebagai respons atas suatu perubahan 

(Rahayu, 2015). Sebagaimana yang disebutkan oleh Oliver (1991) dalam tabel 

berikut ini, terdapat 5 (lima) bentuk respon organisasi dalam menghadapi suatu 

perubahan. Respon tersebut adalah acquiescence (menyetujui), compromise 

(kompromi), avoidance (penghindaran), defiance (pembangkangan) dan 

manipulation (manipulasi).  
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Tabel 6.1 Respon Organisasi Terhadap Proses Institusional 

 
Sumber : Oliver (1991) 
 

Kelima strategi tersebut menunjukkan respon dengan tingkatan dari 

paling pasif ke paling aktif (Oliver, 1991). Strategi menyetujui (acquiescence) 

adalah  sikap yang paling pasif. Organisasi menerima institusi baru dengan patuh 

dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Tuntutan dari institusi menjadi 

taken for granted bagi organisasi (Oliver, 1991). Kepatuhan dijalankan secara 

imitasi sama seperti konsep mimetic isomorphism yaitu meniru organisasi lain 

yang dianggap lebih dahulu berhasil melakukan pelembagaan institusi (DiMaggio 

dan Powell, 1983). Organisasi memilih patuh pada tekanan institusional untuk 

mengantisipasi dukungan sosial dan sumber daya. Mereka memilih 

menyesuaikan dengan tekanan sosial karena dianggap dapat meningkatkan 

legitimasi dan kepercayaan bahwa organisasi memiliki itikad yang baik (Oliver, 

1991). Strategi berkompromi (compromise) dijalankan dengan menjaga 

keseimbangan dan kerjasama dengan pihak lain. Keseimbangan dicapai dengan 

penyebaran inovasi yang telah dilakukan organisasi. Strategi menghindar (avoid) 
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atau melarikan diri dilakukan organisasi dengan menyembunyikan 

ketidaksesuaian yang dilakukan. Organisasi menghindar dari tekanan 

institusional atau melarikan diri dari aturan-aturan. Strategi menantang (defy) 

dilakukan dalam bentuk membubarkan diri, membangkang dan menyerang. 

Strategi manipulasi (manipulate) merupakan strategi paling aktif, karena 

organisasi berusaha membujuk dan mengendalikan pihak eksternal untuk 

mengubah cara pandang terhadap proses institusionalisasi yang berjalan (Oliver, 

1991).  

Dari kelima respon tersebut, yang tampak adalah strategi menyetujui 

(acquiescence) dan strategi berkompromi (compromise). Strategi menyetujui 

(acquiescence) adalah sikap yang paling pasif. Organisasi dan anggotanya 

menerima suatu institusi baru (dalam hal ini adalah peraturan dan perundangan) 

dengan patuh dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan strategi 

berkompromi (compromise) dijalankan dengan menjaga keseimbangan dan 

kerjasama dengan pihak lain. Keseimbangan dicapai dengan penyebaran inovasi 

yang telah dilakukan organisasi. Organisasi mengikuti apa yang menjadi tuntutan 

eksternal sesuai dengan kapasitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 

(Kabid Akuntansi) berikut: 

“Respon yang ditunjukkan selama ini positif, ya meskipun terkadang 
ada yang berkomentar yang bernada keluhan pada akhirnya 
mereka semua tetap kooperatif dalam penyusunan dan pelaporan 
keuangannya. Terlebih untuk perubahan akuntansi berbasis akrual 
per 1 Januari 2015, banyak yang berkomentar, buat apa sih akrual-
akrualan, tambah buat pusing saja..Hal ini sangat dimaklumi karena 
untuk implementasi peraturan baru memerlukan tahapan dan 
waktu”(30 Desember, 2015). 
 
Respon organisasi tersebut dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan 

dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang dicerminkan dari laporan 

keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang. Masing-masing SKPD secara 
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tertib dan teratur menyusun dan melaporkan laporan keuangannya secara tepat 

waktu. Pada saat bidang akuntansi melaksanakan sosialisasi melalui bimbingan 

teknis, tingkat kehadiran pengelola keuangan SKPD sangat tinggi. SKPD juga 

secara teratur melakukan koordinasi terkait dengan suatu kebijakan dan sistem 

akuntansi baru yang belum mereka pahami.  

Meskipun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan yang harus 

diperbaiki dalam akuntabilitas keuangan terutama dalam masalah pengelolaan 

aset, akan tetapi secara keseluruhan Pemerintah kabupaten Jombang sudah 

melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan baik. Akuntabilitas keuangan yang 

pada awal prosesnya hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu dan mekanisme RnP oleh pusat pelaksanaan akuntabilitas 

keuangan sudah melembaga dan menyatu menjadi bagian organisasi.  

“Seiring dengan waktu, semua SKPD paham akan pentingnya 
akuntabilitas keuangan ini, memang pada tahun-tahun awal, 
mereka melakukan karena takut pada pemeriksaan BPK, namun 
sedikit-demi sedikit pemikiran itu bergeser menjadi suatu bentuk 
tanggung jawab mereka” (30 Desember, 2015).  
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 BAB VII 

BAB VII AKUNTABILITAS MANAJERIAL DALAM PERSPEKTIF NEW 
INSTITUSIONALISM THEORY 

 
“Isomorphism had three consequences for organisations: (a) they incorporate elements 

which are legitimated externally, rather than in terms of efficiency;  
(b) they employ external or ceremonial assessment criteria to define the valueof 

structural elements; and (c) dependence on externally fixed institutions reduce 
turbulence and maintains stability “  

(Meyer and Rowan,1977) 
 

7.1. Proses Institusionalisasi Akuntablitas Manajerial  

Proses pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas manajerial di 

Kabupaten Jombang juga tidak terlepas dari arus reformasi yang terjadi di 

Indonesia. Diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara yaitu UU 

No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004 dan UU No.15 Tahun 2004 serta 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP), telah berimplikasi pada sistem pelaporan keuangan dan 

kinerja di Indonesia. Sebelum diterbitkan peraturan tersebut, instansi pemerintah 

tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran dan capaian 

kinerjanya. Setelah implementasi SAP dan SAKIP, maka instansi pemerintah 

diwajibkan untuk melaporkan apa yang sudah diamanahkan kepada instansi 

pemerintah, yaitu dengan membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. 

Pelaporan keuangan  dan  kinerja  di  lingkungan  instansi pemerintah 

merupakan  bagian  yang  penting  guna  meningkatkan  akuntabilitas  dan  

kinerja  birokrasi pemerintahan. 

Tahap inovasi ditunjukkan dengan adanya regulasi yang mengatur 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi 
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dan Nepotisme yaitu UU No. 28 Tahun 1999 di mana dalam pasal 3 UU. No. 28 

tahun 1999 tersebut menyebutkan asas akuntabilitas sebagai salah satu dari 7 

(tujuh) asas penyelenggaraan negara/ pemerintahan. Asas akuntabilitas dalam 

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Sebagai tindak lanjut Undang-undang 28 Tahun 1999 tersebut 

dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menginstruksikan kepada setiap 

instansi untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan 

organisasi dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(LAKIP) kepada Presiden secara periodik. Tata cara penyusunan LAKIP diatur 

dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 

589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Negara 

dan Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Perkembangan selanjutnya regulasi 

terkait dengan akuntabilitas kinerja adalah dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja. PERMENPAN-RB Nomor 

29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Dengan dikeluarkannya peraturan dan perundang-undangan yang 

mengatur tentang akuntabilitas kinerja, Pemerintah daerah kabupaten Jombang 
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menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian struktur kelembagaan yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan laporan akuntabilitas 

kinerja (LAKIP). Pada awalnya tugas penyusunan LAKIP ada di unit kerja 

BAPPEDA. Akan tetapi sejak tahun 2013 tugas ini dilimpahkan ke Bagian 

Organisasi. Sebagaimana disampaikan oleh informan Kasi Bagian Organisasi 

berikut: 

 “tugas penyusunan LAKIP baru dilimpahkan ke bagian organisasi 
sekitar tahun 2013, sebelumnya tugas penyusunan LAKIP ini ada 
pada BAPPEDA”(06 Januari 2016). 
 
Tahap difusi merupakan tahap penyebaran inovasi pada anggota 

organisasi. Seperti halnya pada akuntabilitas keuangan, cara yang paling 

dominan dalam menyebarkan akuntabilitas manajerial adalah dengan melalui 

sosialisasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

kabupaten Jombang kurang melakukan sosialisasi tentang akuntabilitas 

manajerial. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran dan Kepala Bagian Organisasi berikut: 

“Memang untuk sosialisasi, pelatihan dan bimtek terkait dengan 
akuntabilitas kinerja masing sangat minim. Jika ada kebijakan dan 
regulasi yang baru terkait hal tersebut juga tidak ada sosialisasi “(31 
Desember, 2015). 
 
“Untuk sosialiasi peraturan dan kebijakan di Pemkab belum pernah 
ada, hanya pernah ada undangan dari provinsi untuk menghadiri 
sosialisasi dengan narasumber langsung dari KEMENPAN-RB. 
Sebenarnya kita sendiri ingin mengadakan sosialisasi dengan 
menghadirkan langsung dari KEMENPAN-RB, tapi masih belum 
terlaksana”(06 Januari 2016). 
 
Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Kasi Bagian Organisasi dapat 

diketahui bahwa sosialisasi terkait kebijakan dan regulasi baru yang mengatur 

tentang akuntabilitas kinerja tidak perlu dilakukan di Pemkab Jombang karena 

sudah jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 
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“Sosialisasi tidak perlu dilakukan dalam merespon adanya kebijakan 
dan peraturan baru yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja, 
karena semua sudah jelas dalam aturan dan tidak membutuhkan 
penjelasan lebih lanjut. Sosialisasi mungkin dilakukan melalui 
koordinasi dengan penyusun program SKPD, karena salah satu 
tugas mereka adalah menyusun LAKIP SKPD, dan kami 
berkepentingan untuk memperoleh datanya. Tetapi sering pada 
saat kami meminta data, mereka tidak segera memberikan karena 
alasan masih sibuk dan sebagainya” (06 Januari 2016). 
 
Berdasarkan keterangan dari Kasi Bagian Organisasi, dapat diketahui 

bahwa sosialisasi terkait kebijakan dan peraturan akuntabilitas manajerial belum 

pernah dilakukan. Sosialisasi hanya ditujukan pada penyusun program 

(sungram) SKPD. 

Tahap Legitimasi. Proses-proses institusionalisasi ini acapkali diikuti 

dengan proses selanjutnya yang disebut legitimasi. Fungsi legitimasi adalah 

untuk membuat pemahaman yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara 

objektif dan masuk akal secara subjektif. Tahapan legitimasi pada penelitian ini 

berupa pemenuhan peraturan dan regulasi dari pusat. Pemerintah daerah  

kabupaten Jombang tidak menerbitkan payung hukum lainnya seperti PERDA 

atau PERBUP sebagai aturan teknis pelaksanaan di daerah. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh Informan yaitu Kasi Bagian Organisasi dan Kepala Bidang 

Anggaran sebagai berikut: 

“Peraturan dari pusat sudah jelas, tidak perlu ada peraturan turunan 
lagi karena tidak ada yang perlu disesuaikan untuk petunjuk 
pelaksanaannya” (06 Januari 2016).  
 
“Sejauh ini, belum ada produk hukum seperti perda, perbub terkait 
dengan kebijakan atau peraturan tentang akuntabilitas manajerial. 
Jadi petunjuk pelaksanaannya ya hanya dari peraturan pusat saja” 
(31 Desember 2015).  
 
Tahap deinstitusionalisasi dapat dilihat dari adanya perubahan yang 

signifikan terkait kebijakan akuntabilitas manajerial. Dalam konteks penelitian ini, 

terbitnya Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tahap deinstitusionalisasi pada 

akuntabilitas manajerial di pemerintah daerah kabupaten Jombang. Sepanjang 

belum keluarnya Perpres tersebut, maka acuannya adalah Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dengan peraturan pelaksanaannya adalah Surat Keputusan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Dalam PP No 29 Tahun 2014 diantaranya 

disebutkan bahwa laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai harus 

berdasarkan penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan pada setiap 

program dan kegiatan bukan hanya pemenuhan pada sasaran saja. Laporan 

Kinerja (LAKIP) SKPD sebelum diserahkan ke Bupati harus direviu dahulu oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan adanya peraturan ini, 

pemerintah daerah akan mempunyai tantangan untuk lebih meningkatkan 

akuntabilitas manajerialnya. Struktur organisasi, payung hukum yang mendukung 

terwujudnya akuntabilitas manajerial juga harus dipersiapkan. Dalam hal ini 

Inspektorat merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas ini. 

7.2. Gejala Isomorphism 

Pendekatan teori institusional dapat digunakan untuk memahami 

bagaimana akuntabilitas publik terutama akuntabilitas manajerial yang menjadi 

fokus utama reformasi birokrasi di bawah paradigma NPM. Tuntutan yang tinggi 

akan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Jombang menunjukkan adanya gejala isomorphism di lingkungan 

organisasi pemerintah daerah. Dalam penerapan akuntabilitas manajerial yang 

selama ini sudah dilakukan, menunjukkan adanya gejala isomorphism dalam tiga 

bentuk yaitu coercive, normative dan mimetic. Coercive isomorphism  dapat 

dilihat dari adanya tekanan yang berasal dari undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan menteri, kebijakan kepala daerah. Normative isomorphism 

muncul dalam bentuk penggunaan tenaga profesional, dibentuknya konsultan 

informal dan narasumber pada saat pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi. 

Sedangkan Mimetic isomorphism dapat dilihat dari meniru organisasi lain di 

sekitarnya yang sudah berhasil melalui kegiatan studi banding dll.  

Dari beberapa mekanisme proses intitusionalisasi, yang paling dominan 

adalah Coercive isomorphism. Ini merupakan bentuk mekanisme isomorphism 

yang paling kuat ditemukan di Pemkab Jombang terkait dengan akuntabilitas 

manajerial. Ini dilatarbelakangi adanya kewajiban melaksanakan peraturan 

perundangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sejak  diterbitkannya  

Inpres  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  

Pemerintah, instansi  pemerintah  wajib  mempertanggungjawabkan  

pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta kewenangan  pengelolaan  

sumber  dayanya  dengan  menyusun  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  

Instansi Pemerintah  (LAKIP). Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban dan 

peraturan diantaranya tampak pada dokumen LHE LAKIP Pemkab Jombang 

Tahun 2012 yang memberikan skor tertinggi untuk ketepatan tanggal pelaporan, 

yakni maksimal 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

Akan tetapi dalam praktiknya tekanan berupa peraturan ini tidak terlalu 

efektif apabila dibandingkan dengan tekanan peraturan pada akuntabilitas 
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keuangan. Dalam beberapa hal terdapat penyikapan dan respon yang pasif 

seperti penggunaan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Salah satu 

pemicunya adalah ketiadaan mekanisme reward and punishment (RnP) pada 

akuntabilitas manajerial. Seperti yang ditangkap dari wawancara dengan 

informan (Kasi BAPPEDA) berikut: 

“Peraturan dari pusat terkait dengan akuntabilitas manajerial kita 
laksanakan dengan penyesuaian. Ini dikarenakan peraturan yang 
diberikan tidak bersifat mutlak, terlebih tidak ada sanksi (31 
Desember 2015).  
 
Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme RnP 

berperan penting dalam proses pelembagaan institusi (dalam hal ini berupa 

peraturan dan perundangan). Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, 

bahwa kuat atau tidaknya suatu institusi untuk bisa terlembagakan dalam suatu 

organisasi bergantung pada self mechanism yang diterapkan dapat berupa 

penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Begitupun dengan proses 

pelembagaan dari akuntabilitas keuangan di Pemkab Jombang. Peraturan dan 

kebijakan terkait dengan akuntabilitas manajerial belum mampu untuk 

terlembagakan dengan baik karena belum didukung adanya suatu mekanisme 

RnP dari pusat. Satu-satunya mekanisme sanksi hanya bersifat moral melalui 

publikasi grade atas nilai akuntabilitas kinerja oleh KEMENPAN-RB. 

Bentuk mekanisme isomorphism selanjutnya adalah mimetic 

isomorphism. Ini dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan organisasi terhadap suatu 

standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman 

organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang 

tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang 

dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka 

anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999). Perilaku meniru juga ditemukan 
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dalam proses pelembagaan akuntabilitas manajerial. Mimetic isomorphism dalam 

akuntabilitas manajerial terjadi melalui perbaikan perencanaan dan penyusunan 

LAKIP. Ini merupakan hasil dari studi banding (benchmarking) ke beberapa 

pemerintah daerah yang sudah lebih dahulu berhasil dan mempunyai 

akuntabilitas manajerial yang baik. Dari penelitian ditemukan setidaknya terdapat 

4 (empat) Kabupaten/kota yang pernah dijadikan sebagai tujuan studi banding 

(benchmark) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yaitu Kota Badung, 

Yogyakarta, Banyuwangi dan Aceh Barat. Kabupaten Banyuwangi dan Aceh 

Barat dipilih sebagai tempat studi banding karena kabupaten tersebut 

mempunyai sistem perencanaan yang baik. Kabupaten Banyuwangi bahkan 

menjadi perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam suatu penilaian kabupaten / kota 

dengan perencanaan terbaik oleh BAPPENAS. Sedangkan kota Yogyakarta 

dipilih sebagai tempat studi banding karena kota Yogyakarta selain sudah 

terlebih dahulu mendapatkan grade “B” dalam penilaian LAKIP, juga karena kota 

Yogyakarta telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) secara online (E-SAKIP). Dari paparan tersebut dapat mengindikasikan 

adanya gejala mimetic isomorphism pada proses institusionalisasi akuntabilitas 

manajerial. 

Mekanisme isomorphism secara normative terjadi diantaranya melalui 

kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP). Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP menyatakan bahwa 

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. MoU 

(Meeting of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan 
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BPKP terkait dengan pendampingan penyusunan LAKIP baru dilaksanakan 

sekitar tahun 2013. Berbeda dengan Mou terkait dengan pendampingan 

penyusunan LKPD yang sudah dimulai sejak tahun 2008.   

Dari hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa 

keberadaan BPKP dalam upaya mewujudkan akuntabilitas manajerial 

pemerintah kabupaten Jombang tidak terlalu mempunyai kontribusi dan peranan 

yang aktif. Seperti yang disampaikan oleh Informan: Kasi sebagai berikut: 

“Peranan dan kontribusi BPKP atau lembaga lainnya dalam 
perbaikan akuntabilitas manajerial dalam hal ini penyusunan LAKIP 
Pemkab tidak menonjol. Kami (baca:Bagian Organisasi) sebagai 
lembaga yang mempunyai tugas menyusun dan melaporkan LAKIP 
Pemkab Jombang tidak pernah melakukan pejanjian kerjasama 
(MoU) dengan BPKP atau lembaga lainnya berkaitan dengan 
penyusunan LAKIP. Kalaupun ada, perjanjian tersebut melekat jadi 
satu pada Mou di DPPKAD (06 Januari 2016). 
 

Dari pengamatan dokumen MoU yang terbaru antara BPKP dan Pemkab 

Jombang Nomor 180/1/415.10.1/2015 tanggal 15 Januari 2015 disebutkan 

adanya ruang lingkup kegiatan asistensi BPKP untuk akuntabilitas manajerial TA. 

2015 diantaranya adalah membantu dalam penyusunan LAKIP serta membantu 

dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Mekanisme isomorphism secara normative lainnya tampak pada saat 

audit LKPD oleh BPK. Di mana LAKIP merupakan  salah satu dokumen yang 

harus dilengkapi pada saat pelaksanaan audit. Sebagaimana disampaikan oleh 

Informan (Kepala Bagian Organisasi dan Kabid Akuntansi) berikut ini: 

“LAKIP itu juga menjadi dokumen yang diminta BPK dalam 
pelaksanaan audit LKPD setiap tahunnya (06 Januari 2016). 
 
Pada saat melaksanakan audit, BPK pasti menanyakan dokumen 
LAKIP Pemkab Jombang. Memang tidak ada pemeriksaan khusus 
terkait dokumen tersebut. BPK juga tidak memberikan 
rekomendasai apa-apa. Tetapi LAKIP sudah menjadi dikumen wajib 
yang juga harus dipenuhi (30 Desember 2015). 
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Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen LAKIP 

digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan audit BPK. Dokumen ini 

diperlukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dengan capaian 

kinerjanya. BPK tidak memberikan rekomendasi terkait dengan LAKIP karena 

tujuan audit BPK adalah untuk audit LKPD bukan untuk tujuan audit kinerja.  

7.3. Perilaku Decoupling 

Decoupling memungkinkan terjadi dalam proses institusionalisasi suatu 

organisasi. Pada satu sisi, proses internalisasi bisa menjadikan organisasi benar-

benar solid dan tidak terjadi kepura-puraan atau sebaliknya menjadikan 

organisasi tampak kuat, tetapi di dalamnya rapuh dan banyak terjadi kepura-

puraan (Rahayu, 2015). Ini dilatarbelakangi keinginan ketaatan terhadap 

peraturan dan tekanan eksternal, padahal semuanya hanya bersifat seremonial 

dan semu belaka. Meyer dan Rowan (1977) menyatakan bahwa decoupling 

memungkinkan organisasi untuk mempertahankan standar, legitimasi dan 

struktur formal yang dimiliknya. Dalam hal ini organisasi bisa jadi mempunyai 

struktur formal yang sama, tetapi memungkinkan perbedaan pada praktiknya. 

Merujuk pada Meyer dan Rowan (1977), beberapa hal yang menunjukkan 

terjadinya proses decoupling diantaranya: 1. Manajer organisasi menjalankan 

aktivitas-aktivitas di luar bidang yang dikuasanya, sehingga organisasi akan 

memerlukan pihak-pihak yang kompeten dan menyerahkan aktivitas tersebut 

kepada pihak yang profesionalisme 2. Sasaran-sasaran organisasi menjadi tanpa 

makna (kabur) dan bersifat ambigu 3. Penghindaran integrasi, pengabaian 

implementasi program dan inspeksi. Dalam hal ini adanya evaluasi hanya 

bersifat seremonial belaka 4. Hubungan antar manusia menjadi penting dan 

sangat diperhatikan. 
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Selain adanya gejala isomorphism, indikasi adanya decoupling juga 

ditemukan dalam penelitian ini. Gejala ini muncul salah satunya disebabkan 

karena terbatasnya sumber daya manusia dan komitmen manajemen akan 

pentingnya akuntabilitas manajerial. Decoupling pada akuntabilitas manajerial 

dapat dilihat pada proses perencanaan oleh BAPPEDA dan Anggaran, 

pengukuran dan pelaporan kinerja oleh Bagian Organisasi serta evaluasi kinerja 

oleh Inspektorat. Pada proses perencanaan, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 

sebelumnya banyak terdapat ketidaksesuaian (inkonsistensi) antara 

perencanaan dengan pelaksanaan (anggaran) selain itu dalam penyusunan 

perencanaan dan anggaran belum secara maksimal menggunakan kriteria 

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan ada batasan waktu (specific, 

measureable, achieveable, relevant, timely/ SMART). Prilaku decoupling lainnya 

yang dapat ditemukan di lapangan adalah tidak digunakannya Analisis Standar 

Belanja (ASB) dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan, meskipun 

pemerintah daerah kabupaten Jombang sudah mempunyai kebijakan tersebut 

dan disesuaikan setiap tahunnya. 

Pada tahap pengukuran dan pelaporan kinerja oleh Bagian organisasi 

juga diwarnai dengan prilaku decoupling. Prilaku tersebut diantaranya belum 

disusunnya indikator kinerja utama (IKU). Selama ini dalam melakukan 

pengukuran kinerja, Bagian organisasi hanya mengandalkan uraian indikator 

yang tertuang pada RPJMD. Begitupun dengan evaluasi kinerja yang dilakukan 

oleh inspektorat. Sebagaimana yang disampaikan pada bab sebelumnya, sampai 

dengan tahun 2015, inspektorat belum melaksanakan tugas evaluasi kinerja. 

Baru tahun 2016 ini inspektorat akan menganggarkan kegiatan evaluasi kinerja. 
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Bentuk decoupling lainnya yang ditemukan adalah tidak berfungsinya 

tugas, pokok dan fungsi kelembagaan dalam akuntabilitas manajerial yakni 

dalam penyusunan LAKIP. Ini tampak pada kurangnya koordinasi dan 

komunikasi antar SKPD yang menjadi leading sector dalam penyusunan LAKIP 

yaitu BAPPEDA, Bagian organisasi dan Inspektorat. Koordinasi dan komunikasi 

hanya mengandalkan hubungan antara personal bukan antar kelembagaan. 

Sebagaimana disampaikan oleh Informan (Kepala Bagian Organisasi) berikut ini: 

“Untuk koordinasi tentang LAKIP, saya biasanya meminta langsung 
pada SKPD terkait, itupun atas dasar hubungan antar personal 
yang baik saja bukan atas nama lembaga”(06 Januari 2016). 
 
Pencermatan dokumen di lapangan juga menunjukkan bahwa laporan 

kinerja instansi pemerintah daerah (LAKIP) disusun sebagai bentuk kepatuhan 

terhadap regulasi semata. Pengukuran indikator kinerja dan informasi kinerja 

masih belum diaplikasikan dalam perbaikan kinerja manajemen sebagaimana 

yang diharapkan. Gambaran prilaku decoupling tersebut dapat dilihat dari skor 

hasil evaluasi (LHE) LAKIP Pemerintah Daerah kabupaten Jombang Tahun 2012 

sebagaimana berikut ini: 

Tabel 7.1 Ringkasan Hasil Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang 
Tahun 2012 

No 
Urut Uraian 

Nilai/ Skor Prosentase 
% Nilai 

Ideal 
Nilai Yang 
diperoleh 

1 Perencanaan Kinerja    

1.1 Perencanaan Strategis 12.5 4.47 35 

1.2 Perencanaan Kinerja Tahunan 22.5 8.2 36 

2 Pengukuran Kinerja    

2.1 Pemenuhan Pengukuran 4 0.5 12 

2.2 Kualitas Pengukuran 10 1.93 19 

2.3 Implementasi Pengukuran 6 0.38 6 

3 Pelaporan Kinerja    

3.1 Pemenuhan Pelaporan 3 1 33 
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3.2 Kualitas Pelaporan 8 3.14 39 

3.3 Implementasi Pelaporan 4 1.5 37 

4 Evaluasi Internal    

4.1 Pemenuhan Evaluasi 2 0 0 

4.2 Kualitas Evaluasi 5 0 0 

4.3 Pemanfaatan Evaluasi 3 0 0 

5 Pencapaian Sasaran/ Kinerja 
Organisasi    

4.1 Kinerja Yang Dilaporkan (Output) 5 3.75 75 

4.2 Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) 5 0.63 12 

4.3 Benchmark Kinerja 5 3.77 75 

4.4 Kinerja dari Penilaian Stakeholder 5 2.13 42 
Sumber : LHE LAKIP Kabupaten Jombang Tahun 2012 (Data diolah) 
 

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kabupaten Jombang masih jauh dari yang diharapkan. Presentase nilai/ skor 

tertinggi berasal dari pelaporan kinerja output saja (keluaran) dan benchmark 

kinerja yaitu berkisar 75% dari skor/ nilai seharusnya. Selebihnya masih berkisar 

40%, bahkan untuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja outcome, skor 

yang diperoleh hanya 12% dari nilai/ skor yang seharusnya. Selain itu skor 

evaluasi yang rendah pada LHE LAKIP menunjukkan bahwa peranan Inspektorat 

dalam upaya meningkatkan akuntabilitas manajerial Pemkab Jombang masih 

belum maksimal. 

Konsepsi akuntabilitas menuntut setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 

aparatur pemerintah tidak sekedar berorientasi output, melainkan berorientasi 

pada outcome. Konsekuensi ini menuntut manajemen instansi pemerintah 

berpikir tidak sekedar hanya menyusun LAKIP semata melainkan harus 

memikirkan apakah LAKIP dapat memberikan kontribusi dan feed back. Kondisi 

inilah yang juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan skor hasil 

penilaian evaluasi LAKIP menjadi rendah, karena LAKIP tidak dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk perbaikan manajemen kinerja. 
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7.4. Respon Organisasi Pada Proses Institusionalisasi 

Seperti halnya pada proses institusionalisasi akuntabilitas keuangan, 

organisasi yang menghadapi keharusan untuk melakukan perubahan 

menerapkan strategi sebagai respons atas suatu perubahan (Rahayu, 2015). 

Sebagaimana yang disebutkan oleh Oliver (1991), terdapat 5 (lima) bentuk 

respon organisasi dalam menghadapi suatu perubahan. Respon tersebut adalah 

acquiescence (menyetujui), compromise (kompromi), avoidance (penghindaran), 

defiance (pembangkangan) dan manipulate (manipulasi).  

Dari kelima respon tersebut, yang tampak adalah strategi menyetujui 

(acquiescence) dan strategi menghindar (avoidance). Organisasi menerima 

institusi baru dengan patuh dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. 

Kepatuhan dijalankan secara imitasi yaitu dengan meniru organisasi lain yang 

dianggap lebih dahulu berhasil melakukan pelembagaan institusi (DiMaggio dan 

Powell, 1983). Strategi menyetujui (acquiescence) tampak pada aktivitas sehari-

hari dalam mewujudkan akuntabilitas manajerial yang sudah didasarkan pada 

peraturan dan perundangan yang berlaku, meskipun dalam praktik masih banyak 

yang diterapkan (ada penyikapan). Bentuk aktivitas lainnya adalah dengan 

dilakukannya studi banding ke kabupaten/ kota yang sudah berhasil dalam 

penerapan akuntabilitas manajerial.  

Strategi menghindar (avoid) atau melarikan diri dilakukan organisasi 

dengan menyembunyikan ketidaksesuaian yang dilakukan. Organisasi  

menyembunyikan ketidaksesuaiannya dengan menjalankan ritual dan seremonial 

kepura-puraan (Meyer dan Rowan, 1977). Ini dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas 

yang dijalankan untuk mewujudkan akuntabilitas manajerial dalam praktik sehari-

hari. Meskipun sudah dilaksanakan, akan tetapi aktivitas tersebut masih pada 
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tingkat formalitas saja. LAKIP memang sudah disusun setiap tahunnya, akan 

tetapi belum memberikan kualitas yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses pelembagaan akuntabilitas manajerial di Pemerintahan Kabupaten 

Jombang, sejauh ini masih belum terlembagakan dengan baik.  

Akuntabilitas manajerial masih belum terlembaga dengan baik di 

pemerintah daerah kabupaten Jombang karena belum ada dukungan dari pihak 

pemegang otoritas, atau individu yang memiliki kekuasaan atau organisasi 

(Meyer dan Rowan, 1977). Dalam konteks penelitian ini, tidak ada pernyataan 

spesifik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang untuk mewujudkan 

akuntabilitas manajerial dengan peningkatan perolehan grade LAKIP dari CC 

menjadi B menunjukkan bahwa komitmen top manajemen masih belum ada.  

Hasselbladh dan Kalinikos (2000) dalam tulisannya menyatakan bahwa 

proses pelembagaan (institusionalisasi) mencakup hubungan antara 3 (tiga) hal 

yaitu kondisi ideal (ideals), wacana (discources) dan teknis pengendalian 

technique controls). Penetapan kondisi ideal yang disampaikan melalui 

pernyataan spesifik, strategi tertulis dan definisi. Wacana dapat berupa 

spesifikasi tugas, item dan peran-peran sosial yang terlibat dan penggambaran 

hubungan di antara mereka. Sedangkan teknis pengendalian dapat berupa 

pengembangan model tindakan dan sistem pengukuran serta sistem evaluasi. 

Jika organisasi menginginkan suatu kondisi ideal tertentu yang ingin dicapai 

maka akan diikuti dengan upaya-upaya baik berupa spesifikasi tugas, prinsip-

prinsip kinerja serta teknik dan metode baru dalam pengendalian.  

Peraturan dan kebijakan terkait dengan akuntabilitas manajerial belum 

mampu untuk terlembagakan dengan baik karena belum didukung adanya suatu 

mekanisme reward and Punishment (RnP) dari pusat. Mekanisme RnP berperan 
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penting dalam proses pelembagaan institusi. Kuat atau tidaknya suatu institusi 

untuk bisa terlembagakan dalam suatu organisasi akan bergantung pada self 

mechanism yang diterapkan, self mechanism ini dapat berupa penghargaan 

(reward) dan sanksi (punishment).  
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 BAB VIII 

BAB VIII KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 

“…Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin.  

Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya..” 

(Hadits riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu’anhu) 
  
8.1. Kesimpulan 

Pasal 55 ayat (5) dalam UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah harus menyusun laporan 

keuangan dan laporan kinerja. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut maka 

disusunlah PP No 24 Tahun 2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah. Terbitnya peraturan ini memberikan 

konsekuensi terhadap instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk 

melaporkan apa yang sudah diamanahkan kepada instansi pemerintah dengan 

membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Pelaporan keuangan  dan  

kinerja  di  lingkungan  instansi pemerintah merupakan  bagian  yang  penting  

guna  meningkatkan  akuntabilitas  dan  kinerja  birokrasi pemerintahan.  

Pada penelitian ini, pendekatan teori institusional dapat digunakan untuk 

memahami bagaimana proses institusionalisasi (pelembagaan) akuntabilitas 

keuangan dan manajerial yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi di bawah 

paradigma NPM. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelembagaan 

(institusionalisasi) akuntabilitas keuangan dan manajerial pada pemerintah 

daerah kabupaten Jombang meliputi tahap inovasi, tahap difusi, tahap legitimasi 

dan tahap deinstitusionalisasi. Tahap inovasi ditunjukkan dengan adanya adopsi 

regulasi yang mengatur tentang keharusan untuk melaksanakan akuntabilitas 
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baik keuangan maupun manajerial. Tahap difusi dilakukan untuk menyebarkan 

inovasi baru tersebut, cara yang paling dominan adalah dengan dilakukannya 

pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Tahap legitimasi terjadi melalui 

penetapan peraturan daerah, peraturan bupati serta produk hukum lainnya 

sebagai dasar dalam mewujudkan akuntabilitas. Tahap deinstitusionalisasi dapat 

dilihat dari adanya perubahan yang signifikan terkait kebijakan akuntabilitas 

keuangan dan manajerial dari pusat yang akan mempengaruhi kondisi yang 

sudah ada. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan sudah 

melembaga dengan baik. Akuntabilitas keuangan tercermin pada praktik sehari-

hari yang dilakukan anggota organisasi (SKPD). Meningkatnya opini hasil audit 

BPK dari WDP menjadi WTP pada tahun anggaran 2013 dan 2014 juga 

menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah kabupaten 

Jombang sudah berjalan dengan baik. Respon yang diberikan oleh masing-

masing organisasi (SKPD) pada akuntabilitas keuangan adalah menyetujui 

(acquiescence) dan berkompromi (compromise).  

Hasil penelitian untuk akuntabilitas manajerial pada pemerintah daerah 

kabupaten Jombang masih belum melembaga dengan baik karena karena belum 

ada dukungan dari pihak pemegang otoritas, atau individu yang memiliki 

kekuasaan atau organisasi. Dalam konteks penelitian ini, tidak ada pernyataan 

spesifik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang untuk mewujudkan 

akuntabilitas manajerial dengan peningkatan perolehan grade LAKIP dari CC 

menjadi B menunjukkan bahwa komitmen top manajemen masih belum ada. 

Akuntabilitas manajerial belum dipraktikkan sehari-hari oleh anggota organisasi. 

Kalaupun dipraktikkan hanya berupa seremonial (ceremonial administrative) atau 
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formalitas belaka sebagai pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat. 

Respon yang diberikan oleh masing-masing organisasi (SKPD) cenderung 

menyetujui (acquiescence) dan menghindar (avoidance). Ini dapat dilihat dari 

kualitas penyusunan LAKIP yang masih bertujuan untuk pemenuhan kewajiban 

semata. Banyaknya gejala decoupling juga menunjukkan bahwa proses 

pelembagaan akuntabilitas ini belum berjalan dengan baik. 

Mekanisme Reward and Punishment (RnP) efektif dalam proses 

pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas. Meskipun seharusnya dengan 

atau tanpa RnP, pemerintah daerah wajib untuk memberikan 

pertanggungjawabannya atas pengelolaan dana publik baik keuangan maupun 

manajerial, terlebih pada era reformasi birokrasi ini, tapi pada praktiknya 

mekanisme ini dapat mendorong pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan 

manajerial. Pada akuntabilitas keuangan, respon yang diberikan sangat baik 

karena didukung oleh mekanisme RnP dari pusat yaitu KEMENKEU. Adanya 

pemberian DID dan penundaan DAU dan DAK menjadi stimulus yang efektif 

dalam pelembagaan akuntabilitas keuangan. Sebaliknya pada akuntabilitas 

manajerial, respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap peraturan 

dan perundangan ada penyikapan, ini dikarenakan belum adanya RnP terkait 

dengan pelaksanaan akuntabilitas manajerial di daerah. Komitmen top 

management (kepala daerah) sebagai otoritas tertinggi pelaksana keuangan dan 

manajerial di daerah juga penting dalam proses pelembagaan akuntabilitas 

keuangan dan manajerial. 

Perhatian atau fokus instansi pemerintah masih tertuju pada pelaporan 

keuangan (LKPD) dibandingkan dengan pelaporan manajerialnya (LAKIP), 

padahal sebenarnya kedua laporan ini sangat penting, terutama pada reformasi 
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birokrasi di bawah NPM yang menuntut tinggi akan akuntabilitas baik keuangan 

maupun manajerial. Untuk itu diperlukan sistem yang terintegrasi sehingga 

mampu memperbaiki sistem pelaporan manajerial dan pelaporan keuangan 

instansi pemerintah 

8.2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan-keterbatasan diantaranya: 

1. Jangka waktu pengamatan dan partisipasi informan yang relatif singkat. 

Idealnya penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang, 

sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, terutama pada 

akuntabilitas manajerial. Terlebih pada saat pelaksanaan wawancara, 

informan ada pada kondisi yang sibuk untuk menyiapkan laporan 

pertanggungjawaban dan konsolidasi akhir tahun ke pusat sehingga banyak 

yang melakukan perjalanan dinas.  

2. Adanya keengganan dan kehati-hatian informan dalam memberikan informasi 

menyebabkan peneliti belum dapat memberikan pengungkapan yang lebih 

maksimal terkait proses pelembagaan (institusionalisasi) akuntabilitas 

manajerial. Hal ini salah satunya disebabkan adanya sensititivitas tema 

penelitian serta adanya ego sektoral. Sensitivitas bagi SKPD yang 

mempunyai tupoksi untuk menyusun LAKIP, karena sampai saat ini LAKIP 

masih belum memberikan peningkatan grade yang baik dari KEMENPAN-RB. 

Sedangkan untuk ego sektoral dapat ditunjukkan dengan saling melempar 

kesalahan atas lemahnya koordinasi antar SKPD yang mempunyai tupoksi 

untuk menyusun LAKIP. 

3. Tidak dilibatkannya informan penelitian dari sisi pengambil kebijakan pada 

tingkat pemerintah daerah seperti Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 
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karena keterbatasan akses peneliti dan waktu penelitian. Penelitian ini lebih 

menekankan pada informan sebagai pelaksana teknis dalam mewujudkan 

akuntabilitas keuangan dan manajerial. 

8.3. Saran 

Dari penelitian ini, beberapa saran yang diberikan oleh peneliti baik untuk 

pemerintah daerah kabupaten Jombang, pemerintah pusat maupun bagi peneliti 

selanjutnya yaitu: 

1. Perlu adanya dukungan top management (kepala daerah) serta koordinasi 

lintas SKPD yang baik dalam meningkatkan pelembagaan (institusionalisasi) 

akuntabilitas manajerial. Komitmen dari top management dapat diwujudkan 

melalui penetapan tujuan (visi dan misi pembangunan), pengalokasian 

sumber daya manusia, anggaran dan perencanaan strategis yang dianggap 

bernilai serta memberikan dukungan untuk memotivasi organisasi dalam 

mewujudkan akuntabilitas manajerial yang lebih baik.  

2. Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah dalam 

mewujudkan akuntabilitas keuangan. Namun dalam pelaksanaannya, 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum bisa menjadi media 

akuntabilitas yang baik. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya informasi 

yang relevan dan kurangnya aksesibilitas pengguna laporan keuangan. Ini 

berarti laporan keuangan tersebut tidak secara langsung tersedia untuk para 

pengguna laporan keuangan. Untuk itu perlu peningkatan transparansi dan 

aksesibilitas LKPD melalui media teknologi informasi (internet) secara 

sukarela untuk perbaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah 

kabupaten Jombang di masa yang akan datang. 
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3. Mekanisme reward and punishment (RnP) dari pemerintah pusat dan daerah 

penting dalam mendukung proses institusionalisasi (pelembagaan) 

akuntabilitas manajerial. Untuk itu perlu menyusun suatu regulasi dan 

kebijakan terkait dengan mekanisme reward and punishment (RnP) sehingga 

institusionalisasi bisa berjalan dengan baik dan akuntabilitas manajerial bisa 

terwujud. Bagi pemerintah pusat, mekanisme reward and punishment (RnP) 

tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sinergi antara KEMENDAGRI, 

KEMENKEU dan KEMENPAN-RB. Mekanisme ini harus didukung dengan 

aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur pemberian penghargaan 

dan sanksi atas hasil evaluasi LAKIP instansi pemerintah baik dari prosedur 

penyampaian, penyusunan LAKIP maupun pada capaian kinerjanya. 

Pemberian sanksi dan penghargaan dapat bersifat administratif dan non 

administratif. Sanksi dan penghargaan administrasi dapat berupa 

pengurangan dan penambahan DAU dan DAK, sedangkan sanksi non-

administratif dapat berupa penggantian manajer (pejabat pemerintahan). Ini 

dimaksudkan agar setiap pejabat pemerintahan memiliki tanggungjawab dan 

motivasi yang besar akan keberhasilan program dan perbaikan kinerja 

instansinya berdasarkan kontrak kinerja yang sudah disepakati bersama.  

4. Untuk penelitian mendatang ada baiknya melibatkan informan penelitian dari 

sisi pengambil kebijakan pada tingkat pemerintah daerah seperti Bupati, 

Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, agar memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif terkait pelembagaan akuntabilitas keuangan dan manajerial 

serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pelembagaan 

akuntabilitas keuangan dan manajerial.  
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Lampiran 1.  Daftar Pertanyaan Penelitian 
 

Tema Aspek Yang Ingin 
Diungkap 

Pertanyaan penelitian: 

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Peranan Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) & LAKIP 
sebagai media 
Akuntabilitas Keuangan 
dan Manajerial 
 

1. Bagaimana peranan LKPD dalam upaya 
mewujudkan akuntabilitas keuangan Pemkab 
Jombang?. 

2. Bagaimana peranan LAKIP dalam upaya 
mewujudkan akuntabilitas manajerial Pemkab 
Jombang?. 

 
Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Apakah Organisasi 
(Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jombang 
merumuskan 
Akuntabilitas Keuangan 
dan Manajerial sebagai 
suatu pernyataan 
Strategi, tertulis). 
 
*Dalam konteks 
penelitian ini yang 
digunakan adalah 
RPJMD Kabupaten 
Jombang 2013-2018 
 

1. Apakah akuntabilitas keuangan dengan 
tujuannya yaitu pencapaian target peningkatan 
opini BPK dari WDP menjadi WTP secara 
eksplisit tertuang dalam RPJMD?. 

2. Apakah peningkatan penilaian LAKIP oleh 
KEMENPAN-RB dari grade “CC” menjadi “B” 
menjadi salah satu target pencapaian dari 
akuntabilitas manajerial di kabupaten Jombang 
dan secara eksplisit tertuang dalam RPJMD?. 

 

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Peranan Mekanisme 
Reward and Punisment 
(RnP) dari Pusat dalam 
menunjang akuntabilitas 
keuangan dan 
manajerial 

1. Apakah faktor RnP berupa DID menjadi salah 
satu pendorong pemerintah daerah dalam 
mewujudkan akuntabilitas keuangan?. 

2. Sanksi dan penghargaan apakah yang 
diberikan oleh KEMENPAN-RB terkait dengan 
hasil evaluasi LAKIP yang kurang dan 
begitupun sebaliknya?. 

 
Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Proses Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Manajerial  
 
Proses Institusional : 
Inovasi, Difusi, 
Legitimasi & 
Deintitusionalisasi 
 
Inovasi: merupakan 
tahap munculnya 
institusi baru dalam 
suatu bidang organisasi 
tertentu 
Difusi: penyebaran 
kepada seluruh bagian 
organisasi.  
Legitimasi: Stabilitas 
suatu inovasi baru yang 
telah disebarkan pada 

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual per 1 
Januari 2015 ini, apakah ada kemungkinan 
penurunan opini BPK terhadap LKPD 
Jombang?. 

2. Apa yang belum dilakukan oleh pemerintah 
daerah kabupaten Jombang dalam 
menyongsong implementasi akuntansi 
berbasis akrual?. 

3. Apa sajakah yang yang dilakukan oleh Pemkab 
Jombang dalam meningkatkan kapasitas 
pengelola keuangan dan pelaporan? 

4. Apa yang yang dilakukan oleh Pemkab 
Jombang dalam merespon peraturan dan 
regulasi pengelolaan keuangan?. 

5. Apa yang yang dilakukan oleh Pemkab 
Jombang dalam merespon Inpres No. 7 Tahun 
1999 dan peraturan lainnya tentang 
akuntabilitas kinerja? 

6. Peraturan-peraturan apa yang membuat 
organisasi beradaptasi dalam mewujudkan 
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anggota organisasi atau 
pemahaman yang sudah 
dilembagakan menjadi 
tersedia secara objektif 
dan masuk akal secara 
subjektif. 
Deintitusionalisasi: 
adanya kejenuhan, 
tekanan atau adanya  
inovasi baru. 
 

akuntabilitas keuangan dan manajerial? 
7. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam 

menyebarkan akuntabilitas keuangan dan 
manajerial pada seluruh anggota organisasi? 

8. Adakah peraturan-peraturan baru dari 
akuntabilitas keuangan dan manajerial yang 
membuat pemerintah daerah harus 
beradaptasi lagi? 

 

Akuntabilitas 
Keuangan & 
Manajerial 

Untuk memahami 
apakah dalam proses 
akuntabilitas keuangan 
dan manajerial terdapat 
gejala Isomorphisme 
 
*Mekanisme 
Isomorphisme: 
Coercive : tekanan 
peraturan 
Mimetic: meniru-niru  
Normatif: peranan pihak 
professional 

1. Bagaimana respon pemerintah daerah dalam 
menyikapi setiap peraturan dan perundangan 
yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di 
bidang pengelolaan keuangan dan pelaporan? 

2. Bagaimana peranan BPKP dan  BPK dalam 
upaya membantu mewujudkan akuntabilitas 
kabupaten Jombang ?. 

3. Apakah pemkab melakukan sosialisasi terkait 
adanya kebijakan dan regulasi baru tentang 
akuntabilitas kinerja, misalnya terbitnya 
Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah? 

4. Terkait dengan kebijakan dan peraturan baru 
yang mengatur tentang akuntabilitas 
keuangan, apakah Pemkab menindaklanjuti 
dengan menerbitkan Perda dan Perbup?. 

5. Terkait dengan kebijakan dan peraturan baru 
yang mengatur tentang akuntabilitas 
manajerial, apakah Pemkab segera 
melaksanakannya?. 

6. Bagaimana peranan dan kontribusi BPKP serta 
lembaga lainnya seperti lembaga akademisi 
dalam upaya membantu mewujudkan 
akuntabilitas manajerial kabupaten Jombang?. 

7. Apakah ada peranan badan professional lain/ 
lembaga pendidikan dalam upaya mewujudkan 
akuntabilitas keuangan dan manajerial? 

8. Apakah pemerintah daerah melakukan studi 
banding ke daerah lain yang mempunyai 
akuntabilitas keuangan dan manajerial yang 
lebih baik? 

 

Decoupling: 
e. Manajer organisasi 
menjalankan aktivitas-
aktivitas di luar bidang 
yang dikuasanya, 

f. Sasaran-sasaran 
organisasi menjadi 
tanpa makna (kabur) 
dan bersifat ambigu 

g. Penghindaran 
integrasi, pengabaian 
implementasi program 

1. Bagaimana peranan BAPPEDA, Bagian 
Organisasi dan Inspektorat sebagai leading 
sector dalam upaya mewujudkan akuntabilitas 
manajerial Pemkab Jombang?. 

2. Apa yang masih belum maksimal dilaksanakan 
pada akuntabilitas keuangan dan manajerial? 

3. Bagaimana peranan Inspektorat dalam upaya 
evaluasi akuntabilitas keuangan dan manajerial 
Pemkab Jombang?. 

4. Bagaimana koordinasi antar sektor dalam 
penyusunan LAKIP?. 
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dan inspeksi. Dalam 
hal ini adanya evaluasi 
hanya bersifat 
seremonial belaka 

h. Hubungan antar 
manusia menjadi 
penting dan sangat 
diperhatikan 

 

 

Respon organisasi 
terhadap proses 
institusionalisasi 

1. Selama ini bagaimana sikap dan tanggapan 
pengelola keuangan SKPD dalam merespon 
perubahan kebijakan terkait dengan sistem 
prosedur akuntansi dari pusat termasuk untuk 
perubahan akuntansi berbasis akrual? 

2. Apakah pelaksanaan akuntabilitas karena 
tekanan dari BPK? 

3. Apakah pelaksanaan akuntabilitas karena 
adanya tuntutan dari kepala daerah/ Bupati? 

4. Apakah meningkatkan akuntabilitas untuk 
memperoleh dukungan dari masyarakat 
(legitimasi)? 

 

Akuntabilitas 
Keuangan 

 

LKPD dan Opini Audit 
BPK atas LKPD  
 
* Elemen pembentuk 
akuntabilitas keuangan 
terdiri atas integritas 
keuangan, 
pengungkapan dan 
ketaatan terhadap 
peraturan dan 
perundangan 

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan 
pemerintah daerah untuk mendapatkan opini 
WTP dari BPK?. 

2. Apakah temuan atas ketidakpatuhan terhadap 
perundangan dan lemahnya SPI yang 
material menjadi salah satu penyebab 
peningkatan opini BPK? 

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan 
pemerintah daerah dalam menyongsong 
akuntansi berbasis akrual? 

4. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh 
bidang aset dalam mewujudkan target 
pencapaian opini WTP? 

5. Apakah peranan sistem informasi manajemen  
keuangan dan barang daerah dalam 
menunjang terwujudnya akuntabilitas 
keuangan pemerintah daerah kabupaten 
Jombang?. 

6. apakah tercapainya opini WTP karena 
pemkab sudah memberikan dan menyajikan 
pengungkapan yang memadai pada LKPDnya 

7. Bagaimana penyajian LKPD sebelum dan 
sesudah WTP?  

8. Bagaimana pengungkapan pada CaLK 
sebelum dan sesudah WTP?  

9. Bagaimana tindak lanjut temuan BPK 
sebelum dan sesudah WTP? 

10. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan aset 
pemerintah daerah? 

Transparansi dan 
Keterbukaan Informasi 
 
* Pengungkapan LKPD 
ke media cetak, 

1. Akuntabilitas erat kaitannya dengan 
transparansi. Bagaimana bentuk transparansi 
LKPD sebagai media akuntabilitas keuangan? 

2. Apakah pemerintah daerah melaporkan 
Laporan keuangan dan kinerja di internet 
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elektronik (online) secara sukarela? 
3. Apakah pemerintah daerah menyediakan 

akses kepada pemangku kepentingan atas 
laporan keuangan & laporan kinerja? 

 

Akuntabilitas 
Manajerial 

 

LAKIP (Perencanaan 
Kinerja, Pengukuran 
Kinerja,  Evaluasi dan 
Pelaporan Kinerja) 
 
*Hambatan Proses 
Institusional 

1. Bagaimana perencanaan kinerja yang ada di 
Pemkab Jombang?. 

2. Apakah pemerintah daerah sudah mempunyai 
dan menetapkan Indikator Kinerja Utama 
(IKU)? 

3. Apakah sudah ada IKU dan Perencanaan 
Kinerja &Target Kinerja? 

4. Apakah IKU digunakan sebagai ukuran kinerja 
yang formal dan digunakan sebagai penilaian 
kinerja? 

5. Apakah LAKIP sudah menyajikan informasi 
mengenai pencapaian IKU, mnyajikan 
informasi yang berorientasi pada outcome dan 
menyajikan informasi keuangan yang 
berkaitan dengan pencapaian kinerja? 

6. Apakah evaluasi akuntabilitas keuangan dan 
manajerial sudah dilaksanakan secara tertib 
oleh Pemkab Jombang? 

7. Mengapa akuntabilitas manajerial masih 
belum menjadi sesuatu yang penting di 
Pemkab Jombang dibandingkan dengan 
akuntabilitas keuangan? 

 
Anggaran Berbasis 
Kinerja (ABK) dan 
Analisis Standar Belanja 
(ASB) 

1. Apakah dalam menyusun rencana anggaran 
sudah memperhitungkan capaian atau 
keluaran program yang dianggarkan?. 

2. Apakah Pemkab Jombang mempunyai 
standar belanja? 
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