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ABSTRAK 
 
 

Wulan Dri Puspita: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. 2017. Institusionalisasi Akuntansi Basis Akrual di Pemerintahan 
Kabupaten Malang 
Ketua Pembimbing: Unti Ludigdo, Komisi Pembimbing: Ali Djamhuri 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengembangan penerapan standar 
akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dilihat 
dari sisi perubahan organisasi dengan menggunakan perspektif New Institutional 
Sociology. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan paradigma 
interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gejala institutional 
isomorphism dalam upaya melembagakan akuntansi basis akrual pada 
Pemerintah Kabupaten Malang yaitu; pertama, coercive isomorphism melalui 
tekanan dari pemerintah pusat yang sifatnya mengikat dalam bentuk peraturan 
sehingga Pemerintah Kabupaten Malang harus menerapkan basis akrual; kedua, 
mimetic isomorphism melalui upaya memperbaiki praktik pengelolaan keuangan 
dengan belajar dari pihak eksternal yang lebih berpengalaman dalam 
menerapkan akuntansi basis akrual; ketiga normative isomorphism melalui 
peran-peran profesional seperti BPKP serta penyaringan terhadap aparatur 
dengan latarbelakang pendidikan akuntansi untuk mendukung penerapan 
akuntansi berbasis akrual. Selain itu upaya untuk menyelaraskan antara 
peraturan dengan praktik di lapangan (decoupling) juga dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bentuk respon dalam menyikapi 
perubahan untuk melembangakan standar akuntansi berbasis akrual. 
 
Kata Kunci: Akuntansi Basis Akrual, New Institutional Sociology, Perubahan 
Organisasi, Isomorphism 
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Advisors Unti Ludigdo and Ali Djamhuri 
 
 

ABSTRACT 
 
This research aims to understand the application of accrual accounting in Local 
Government Malang viewed from their organizational change using New 
Institutional Sociology's perspective. This research is qualitative research which 
applies interpretive paradigm. The results indicated about isomorphism while 
implementing accrual accounting in Malang, such as: coercive isomorphism 
through pressure from the central government using their regulation so they 
should applied accrual accounting , mimetic isomorphism through learning from 
external parties that more experience in implementing accrual accounting, and 
normative isomorphism through the role of professional actors such as BPKP and 
screening their apparatus with accounting as their educational background to 
support the application of accrual accounting. Decoupling behavior also emerged 
as a response of changes to develop accounting standards based on accrual. 
 
Keyword: Accrual Basis of Accounting, New Institutional Sociology, 
Organizational Change, Isomorphism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era reformasi merupakan titik awal perubahan manajemen sektor publik 

di Indonesia. Reformasi merupakan bentuk tuntutan agar pemerintah melakukan 

perubahan terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. Berkurangnya sumber daya alam, munculnya persaingan yang luas 

akibat globalisasi, adanya praktik KKN serta ketidakpercayaan masyarakat 

kepada pemerintah, mengakibatkan lemahnya pertumbuhan pembangunan 

negara dan timbulnya kesenjangan sosial dalam lapisan masyarakat. Selain itu, 

adanya krisis ekonomi, serta tuntutan internasional, menjadi alasan perlu adanya 

pengendalian atas kegiatan pemerintahan. Salah satu bentuk reformasi 

pemerintahan adalah dalam bidang keuangan yaitu dengan mengadopsi basis 

akrual diseluruh tingkat pemerintahan. 

Penerapan basis akrual sebelumnya telah dilakukan oleh berbagai 

negara terutama yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) seperti Australia (Champoux, 2006), Selandia Baru 

(Champoux, 2006; Lapsley dan Pallot, 2000), dan Nepal (Adhikari dan Mellemvik, 

2011). Australia dan Selandia Baru dapat dikatakan telah berhasil dalam 

menerapkan akuntansi basis akrual, sementara Nepal merupakan negara yang 

dianggap gagal dalam menerapkan basis akrual. Selandia Baru dapat dikatakan 

sebagai negara yang paling berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis 

akrual. Penerapan tersebut didasarkan atas keinginan untuk memperbaiki tata 

kelola keuangan pemerintahan akibat penurunan di bidang ekonomi dan sosial. 
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Mereka melakukan upaya perbaikan dengan menyiapkan pengukuran tingkat 

kinerja yang lebih sesuai dan spesifik, mengadopsi basis akrual secara penuh 

dan menekankan pelaporan yang berorientasi input ke output.  

Penerapan basis akrual di Australia juga memiliki kesamaan dengan 

Selandia Baru yang menerapkan akuntansi basis akrual karena keinginan untuk 

memperbaikan tata kelola pemerintahannya. Walaupun pertumbuhan ekonomi di 

Australia cenderung lebih konsisten tetapi mereka memiliki keinginan untuk 

meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintahannya. Sementara Nepal 

dikatakan gagal dalam penerapan basis akrual karena walaupun mereka telah 

menjalankan akuntansi berbasis akrual karena adanya dorongan dari USAID 

(United States Agency for International Development) dan PBB (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa), tetapi kondisi Nepal saat itu tidak didukung dengan 

kemampuan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. 

Akibatnya justru terjadi pembengkakan terhadap hutang pemerintah sehingga 

menuntut pemerintahan tersebut untuk kembali ke basis akuntansi kas. 

Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut dapat dilihat bahwa 

pemahaman atas manfaat basis akrual dan dorongan dari lembaga internasional 

menjadi alasan untuk mengadopsi basis akrual. Komitmen bersama dan 

dukungan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan penerapan 

basis akrual, tanpa hal tersebut penerapan basis akrual akan sulit untuk 

dilakukan. 

Pengadopsian basis akrual merupakan bagian dalam memperkuat 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan agar kinerja pemerintahan 

dapat lebih terukur. Di Indonesia, perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya 

Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 

25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
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pemerintah daerah. Terbitnya UU tersebut memberikan hak, wewenang dan 

kewajiban kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah. Tujuannya untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam segi pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakatnya. Daerah yang dimaksud di sini adalah kesatuan masyarakat 

secara hukum yang mempunyai batas wilayah. Salah satu bentuk otonomi 

daerah adalah kebebasan setiap pemerintah daerah dalam mengatur 

pemerintahannya termasuk dalam aspek keuangan. Agar penyelenggaran 

pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal, pemerintahan daerah 

akan diberikan sumber-sumber penerimaan yang besarnya disesuaikan melalui 

pembagian antara pemerintah dan daerah. Sumber penerimaan tersebut dapat 

berupa pendanaan dari pemerintah, pungutan dan pendayagunaan pajak dan 

retribusi, bagi hasil atas sumber daya yang ada di daerah tersebut, serta sumber 

pendapatan lain yang sah. 

Pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintahan. UU 

ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengelolaan 

fiskal yang berkesinambungan (sustainable). Di tahun 2004, pemerintah 

menerbitkan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang 

menghendaki agar semua pendapatan dan belanja entitas pemerintahan 

disajikan dalam dokumen anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap 

daerah diharuskan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) sebagai bentuk rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah. APBD nantinya digunakan 
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sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun 

anggaran yang terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam APBD, 

semua penerimaan dan pengeluaran dianggarkan melalui rekening kas daerah 

yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). 

Pemerintah juga menerbitkan UU No. 15 tahun 2004 tentang 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk menjaga 

akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dengan menunjuk Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai lembaga yang bertugas. BPK 

merupakan lembaga bebas dan independen yang memiliki wewenang untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah 

termasuk lembaga lain yang mengelola keuangan negara.  

Terbitnya UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004 dan UU No. 15 

tahun 2004 merupakan cikal bakal perubahan istilah di bidang keuangan negara 

dari administrasi keuangan (financial administration) ke pengelolaan keuangan 

(financial management). Agar selaras dengan perkembangan keadaan, 

pemerintah melakukan perubahan terhadap UU No. 22 tahun 1999 yang 

digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004 serta UU No. 25 tahun 1999 yang 

digantikan oleh UU No. 33 tahun 2004. Sejalan dengan penerapan UU No. 17 

tahun 2003, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun 

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP).  

SAP merupakan acuan wajib yang diterapkan oleh entitas pemerintahan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Pemerintah membentuk 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun dan 
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mengembangkan SAP. Penggunaan standar akuntansi diperlukan untuk 

menjamin konsistensi dan menghindari adanya implikasi negatif yang dapat 

menyulitkan proses pengauditan. SAP juga berisi tentang basis akuntansi yang 

mengatur kapan pengaruh atas transaksi harus diakui sebagai bagian dari 

pelaporan keuangan. 

Pemerintah pusat menerbitkan SAP di tahun 2005 dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 dengan menggunakan standar 

akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Basis kas 

digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ada 

pada laporan realisasi anggaran, sementara basis akrual digunakan untuk 

mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas. Selain itu, pemerintah diwajibkan 

membuat laporan pertanggungjawaban yang meliputi: neraca, laporan arus kas, 

catatan atas laporan keuangan (CALK) serta laporan perubahan ekuitas dan 

laporan kinerja keuangan yang sifatnya optional. 

PP No. 24 tahun 2005 dapat dikatakan sebagai bentuk transisi dari 

reformasi bidang akuntansi di Indonesia. Lima tahun setelah terbitnya PP 

tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 71 tahun 2010 yang mengacu pada 

penerapan SAP basis akrual. Dalam basis akrual, setiap transaksi ekonomi 

ataupun peristiwa lainnya harus diakui, dicatat, dan disajikan sesuai dengan 

keterjadiannya tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas tersebut 

diterima maupun dibayarkan. Penggunaan basis akrual akan mempermudah 

penggunanya dalam mengidentifikasi posisi keuangan, termasuk mengukur 

kemampuan pendanaan suatu pemerintahan serta mengindentifikasi 

kesempatan pemerintah dalam menggunakan sumber dayanya di masa depan. 

Selain itu, dengan menggunakan basis akrual, pemerintah akan mampu 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta 
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meningkatkan kualitas penyajian informasi pelaporan keuangan agar lebih efektif 

dan efisien. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang merupakan bagian dari entitats 

pemerintahan dengan memperoleh alokasi dana dari APBD untuk membiayai 

kegiatan dan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, Pemkab Malang 

diwajibkan membuat laporan keuangan atas pengelolaan APBD berdasarkan 

SAP yang berlaku yaitu basis akrual. Tujuannya agar Pemkab Malang dapat 

memperbaiki kualitas laporan keuangan dan menggunakan informasi yang 

dihasilkan secara lebih tetap dalam setiap pengambilan keputusan. 

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 tahun 

2013 mengenai penerapan akuntansi basis akrual pada pemerintah daerah, 

mengharuskan setiap pemerintahan daerah untuk segera megimplementasi 

akuntansi basis akrual paling lambat tahun 2015. Untuk mendukung penerapan 

basis akrual, Pemkab Malang melakukan persiapan dengan menerbitkan 

Peraturan Bupati (Perbup) Malang No. 12 tahun 2014 tentang kebijakan 

akuntansi Pemkab Malang dan Perbup Malang No. 13 tahun 2014 tentang 

sistem akuntansi Pemkab Malang. Berdasarkan Perbup Malang No. 12 tahun 

2014 Pemkab Malang diwajibkan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: 

laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, 

laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan CALK.  

Pemkab Malang mulai melakukan implementasi basis akrual pada tahun 

2015. Untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan kondisi yang terjadi, 

Pemkab Malang melakukan perubahan atas Perbup No. 12 tahun 2014 menjadi 

Perbup No. 36 tahun 2015. Tahun 2016, Pemkab Malang berupaya untuk 

menyempurnakan kebijakannya dengan menerbitkan Perbup No. 70 tahun 2016 

yang mengatur kebijakan akuntansi di Pemkab Malang. Perubahan atas 
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kebijakan tersebut merupakan bentuk penyempurnaan atas implementasi basis 

akrual yang dilakukan.  

Penerapan akuntansi basis akrual merupakan bentuk perubahan yang 

dilakukan oleh Pemkab Malang agar sesuai dengan lingkungan pemerintahan. 

Perubahan tersebut tidak secara spontan dapat dilakukan, tetapi memerlukan 

waktu dan proses hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan melekat pada 

diri internal Pemkab Malang. Tujuan dari penerapan akuntansi basis akrual tidak 

serta-merta karena adanya legitimasi dari pihak yang berkuasa, tetapi agar 

mereka dapat memperbaikan kinerja pemerintahan untuk lebih transparan, 

memiliki akuntabilitas tinggi, efektif, efisien serta mampu meningkatkan 

pelayanan terhadap publik. 

1.1.1 Institusionalisasi Basis Akrual dalam Mendorong Perubahan 

Organisasi: Analisis New Institutional Sociology 

Perubahan dalam bidang akuntansi sektor publik secara umum memiliki 

keterkaitan dengan konsep New Public Management (NPM). Konsep ini berawal 

karena lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan 

profesionalitas sektor publik serta cenderung lebih percaya pada kinerja sektor 

swasta yang dipandang lebih efektif dan efisien. Ide konsep NPM merupakan 

wujud perbaikan manajemen sektor publik yang mengarah ke “accountingization” 

dengan mengadopsi praktik manajemen sektor swasta (Hood, 1995). 

Accountingization merupakan bentuk perkembangan yang lebih luas dalam 

mewujudkan akuntabilitas publik, dan akuntansi merupakan alat ukur yang 

digunakan dalam proses accountingization (Hood, 1995; Power, Laughing dan 

Cooper, 2003:151). Salah satu praktik yang digunakan dalam sektor swasta 

adalah penggunaan akuntansi berbasis akrual. Perubahan akuntansi dari basis 

cash toward acrual ke basis akrual merupakan bagian yang signifikan dari 
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reformasi sektor publik (Harun dan Robinson, 2010). Penggunaan akuntansi 

berbasis akrual dapat memfasilitasi suatu kegiatan organisasi sektor publik agar 

lebih transparan, memiliki akuntabilitas yang kuat, dan meningkatkan kualitas 

dalam pengambilan keputusan. 

Akuntansi dalam pandangan konteks organisasi dan sosial dapat 

dikaitkan dengan berbagai isu, seperti kekuasaan, konflik, pemerintahan dan 

perilaku organisasi (Carruthers, 1995). Akuntansi dibentuk oleh lingkungannya 

melalui interaksi sosial yang kompleks, dan akuntansi juga dapat berbalik 

mempengaruhi lingkungannya (Triyuwono, 2000). Maksud dari pengertian 

tersebut adalah bahwa akuntansi memiliki dua kekuatan yaitu “dibentuk” dan 

“mempengaruhi”. Kekuatan pertama, akuntansi dibentuk oleh lingkungan, artinya 

jika tejadi perubahan dalam interaksi sosial yang ada pada lingkungan tersebut, 

maka akan mempengaruhi konteks maupun praktik akuntansinya.  

Kekuatan kedua, akuntansi mempengaruhi lingkungan artinya jika ada 

perubahan perlakuan pada akuntansi maka interaksi yang ada di lingkungan 

tersebut akan berubah. Akuntansi dapat mempengaruhi organisasi tersebut 

melalui rasionalitas dan efisiensi (Carruthers, 1995). Hopwood (1990) 

menambahkan, akuntansi memiliki kekuatan untuk mempegaruhi internal 

organisasi dengan mengubah kesadaran manajerial melalui persepsi, bahasa, 

dan dialog terutama dalam menggunakan informasi akuntansi. Informasi 

akuntansi akan digunakan organisasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Agar informasi lebih akurat, mereka akan melakukan perubahan dalam 

penerapan standar akuntansinya dari basis kas ke basis akrual. 

Perubahan basis akuntansi di pemerintahan Indonesia didukung dengan 

terbitnya PP No. 71 tahun 2010. Adanya perubahan regulasi akan mendorong 

organisasi untuk melakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku 
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(Senior, 2002). Berdasarkan siklus perubahan organisasi (Lewin, 1951 dikutip 

dalam Robbins dan Judge, 2008), organisasi tidak hanya akan mengatasi 

tekanan-tekanan yang timbul untuk melakukan suatu perubahan, tetapi saat 

kondisi perubahan sudah dilakukan organisasi juga harus menstabilkan 

perubahan tersebut hingga menjadi sebuah kultur yang melekat. Untuk 

menjelaskan proses adaptasi basis akrual dengan melihat dari sisi perubahan 

organisasinya, peneliti menggunakan pandangan institusional yang menekankan 

bahwa peraturan, normatif, kognitif suatu lembaga dianggap sebagai pilar untuk 

memahami lingkungan perubahan manajemen akuntansi (Qian dan Burrit, 2008 

dalam Arroyo 2012). Berdasarkan New Institutional Sociology (NIS), organisasi-

organisasi dalam satu lingkungan akan melakukan perubahan agar mereka 

memiliki legitimasi. Organisasi-organisasi tersebut akan memiliki kesamaan 

dalam struktur, perilaku dan kegiatan meskipun mereka berkembang secara 

berbeda (DiMaggio dan Powell, 1983). Kesamaan tersebut merupakan bentuk 

institutional isomorphism yang dilakukan suatu organisasi dengan melihat 

lingkungan sekitar mereka dalam bertindak dan berperilaku.  

Ada tiga mekanisme dalam institutional isomorphism yaitu coercive 

isomorphism, mimetic isomorphism, dan normative isomorphism. Coercive 

isomorphism merupakan bentuk tekanan formal maupun informal agar organisasi 

memiliki kesamaan dengan organisasi lain di lingkungannya. Bentuk tekanan ini 

dapat dilihat dari alasan suatu organisasi mengadopsi praktik atau struktur 

tertentu sebagai bagian dari kepatuhan maupun respon langsung dalam 

melakukan perubahan. Mimetic isomorphism yang terjadi ketika organisasi 

meniru organisasi lain yang dianggap lebih berhasil. Dengan meniru organisasi 

lain, organisasi tersebut berharap dapat memiliki tingkat keberhasilan seperti 

organisasi yang ditirunya. Selanjutnya, normative isomorphism yang merupakan 



10 
 

bentuk profesionalisme dalam mengadopsi dan mendukung praktik yang telah 

ada. Hal ini dapat disalurkan melalui pendidikan formal maupun asosiasi jaringan 

profesional (lembaga-lembaga, universitas maupun konsultan). Bentuk tekanan 

ini nantinya akan membantu organisasi dalam mendorong terbentuknya suatu 

budaya organisasi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu di dalamnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat menarik untuk melakukan 

penelitian mengenai implementasi basis akrual terutama yang dilakukan oleh 

Pemkab Malang. Tuntutan atas adanya perbaikan manajemen sektor publik yang 

kemudian didukung dengan terbitnya PP No. 71 tahun 2010, memicu Pemkab 

Malang untuk melakukan perubahan organisasi agar selaras dengan lingkungan 

pemerintahan yaitu dengan mengimplementasikan basis akrual. Pengenalan 

standar akuntansi baru serta upaya pengadopsian standar tersebut merupakan 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemkab Malang, sehingga peneliti 

terdorong untuk memahami fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus yaitu dengan mengungkapkan proses 

dibalik terjadinya pelembagaan basis akrual yang mendorong terjadinya 

perubahan organisasi. Untuk memahami proses pelembagaan akuntansi basis 

akrual dan membatasi ruangan kajian dengan fokus, peneliti menggunakan New 

Institutional Sociology sebagai alat analisis dalam penelitian ini.  

Penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak dipublikasikan. 

Beberapa di antaranya dilakukan oleh: Hood (1991); Hood (1995); Mirna (2011) 

Harun dan Kamase (2012); Normasyah, Kamil dan Idawati (2015); Jantong 

(2016); dan Citra (2016). Jantong (2016) dan Citra (2016) melakukan penelitian 

kuantitatif, sementara peneliti lain menggunakan penelitian kualitatif. 
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Hood (1991) melakukan penelitian yang menekankan bahwa, konsep 

NPM merupakan bentuk perbaikan dalam pengaturan manajemen sektor publik 

dengan meniru praktik manajemen di sektor swasta. Konsep ini berawal dari 

anggapan bahwa praktik manajemen di sektor swasta dianggap lebih efektif dan 

efisien terutama dalam pemberian pelayanan dan penggunaan sumber daya. 

Hood (1995) juga menjelaskan bahwa inti dari konsep NPM adalah perubahan 

model manajemen sektor publik yang mengarah pada “accountingization”. Salah 

satu bentuk accountingization adalah memiliki akuntabilitas publik. Dalam proses 

ini, perubahan akuntansi memegang peran yang sangat penting terutama dalam 

hal akuntabilitas publik karena akuntansi merupakan alat ukur yang digunakan 

dalam proses accountingization. Agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan, dibutuhkan suatu basis akuntansi 

yang merupakan prinsip untuk menentukan kapan pengaruh atas transaksi harus 

diakui sebagai bagian dari pelaporan keuangan. Perubahan penggunaan basis 

akuntansi perlu dilakukan agar informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat 

sesuai dengan kondisi yang ada. Salah satunya adalah perubahan penggunaan 

akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual.  

Penelitian mengenai perubahan akuntansi pernah dilakukan oleh Harun 

dan Kamase (2012) dengan meneliti salah satu pemerintahan provinsi di 

Indonesia menggunakan prespektif institutional isomorphism. Intinya, 

pemerintahan provinsi tersebut diharuskan melakukan implementasi basis akrual 

karena adanya tekanan pemerintah pusat (coercive isomorphism). Akan tetapi 

tekanan tersebut belum didukung oleh kualitas SDM yang mereka miliki. Mereka 

sadar dengan manfaat yang akan dihasilkan dengan penggunaan basis akrual, 

tetapi mereka belum paham terhadap penerapan basis tersebut, padahal SDM 

memiliki peran yang signifikan dalam praktik keseharian organisasi. 



12 
 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

penerapan SAP akrual pada pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Jantong 

(2016). Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa: komitmen 

organisasi, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana memiliki 

kontribusi terhadap keberhasilan penerapan basis akrual. Peneliti 

menambahkan, untuk memperoleh SDM yang berkualitas pemberian pelatihan 

dan pendampingan sangat perlu untuk dilakukan, karena akan membantu 

meningkatkan keterampilan dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan sehari-

hari. 

Penggunaan basis akrual juga dinilai sejalan dengan penerapan konsep 

NPM, karena informasi yang dihasilkan dapat lebih tepat sehingga dapat 

mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja sektor publik. Citra (2016) meneliti 

mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, anggaran berbasis kinerja dan 

akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi (Pemprov) 

Gorontalo. Hasilnya, ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pemerintahan Pemprov Gorontalo. 

Penelitian lain mengenai implementasi basis akrual juga telah dilakukan 

oleh Normasyah, Kamil dan Idawati (2015) yaitu pada Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan faktor-faktor 

institutional isomorphism. Penelitian tersebut menemukan bahwa, sebagai 

bagian dari pemerintah pusat alasan BPKP menerapkan basis akrual karena 

adanya tekanan dari organisasi luar seperti IMF, OECD dan Bank Dunia yang 

mendukung adanya reformasi sektor publik dan transparansi (coercive 

isomorphism). Bentuk tekanan mimetic isomorphism dapat dilihat ketika BPKP 

memutuskan untuk melakukan studi banding ke negara yang dianggap telah 

berhasil dalam menerapkan basis akrual yaitu Selandia Baru. Sikap 
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profesionalisme (normative isomorphism) juga ditunjukkan oleh BPKP dengan 

mempekerjakan mereka yang memiliki latarbelakang akuntansi dan telah menjadi 

anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 

Mirna (2011) juga melakukan penelitian mengenai pengembangan sistem 

anggaran dan akuntansi milik Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya 

menggunakan faktor institutional isomorphism. Dalam penelitian tersebut, 

coercive isomorphism dapat dilihat dari adanya aturan yang mengikat yang 

diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Tekanan tersebut juga didukung oleh 

mimetic isomorphism dan normative isomorphism dengan mengimitasi organisasi 

lain dan melibatkan pihak-pihak profesional dalam mengembangan sistem 

mereka. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa, sebagai upaya perbaikan yang sejalan dengan konsep NPM, setiap 

organisasi melakukan perubahan organisasi dengan menerapkan akuntansi 

basis akrual. Untuk memahami perubahan organisasi, penggunaan NIS sebagai 

alat analisis penelitian dirasa masih cukup relevan. Dalam NIS, setiap organisasi 

memiliki kesamaan dengan melakukan pengimplementasian basis akrual tetapi 

mereka memiliki caranya sendiri dalam mengembangkan organisasinya. Selain 

itu, untuk melakukan perubahan organisasi tidak cukup hanya berhenti saat 

perubahan telah dilakukan, proses menstabilkan perubahan hingga menjadi 

suatu konsistensi juga diperlukan. Berdasarkan dua hal tersebut, peneliti 

memandang bahwa kontinuitas untuk melakukan penelitian tentang implementasi 

basis akrual sebagai bagian dari akuntansi sektor publik masih perlu dilakukan. 

Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada implementasi basis akrual di 

Pemkab Malang dengan melihat perubahan organisasi dalam pengembangan 

standar akuntansi basis akrual. Terbitnya PP No. 71 tahun 2010 membawa 
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Pemkab Malang untuk melakukan suatu perubahan, yaitu mengadopsi akuntansi 

basis akrual. Walaupun berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk menjembatani 

penerapan basis akrual, namun setiap daerah memiliki perbedaan dari segi 

masalah yang dihadapi, termasuk juga yang dialami oleh Pemkab Malang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus sebagai metode penelitiannya. Dengan metode tersebut, 

peneliti lebih menekankan kepada perspektif partisipan yang ada di Pemkab 

Malang. Peneliti akan memanfaatkan NIS sebagai alat analisis dalam 

menginterprestasikan realitas yang ada. Untuk itu peneliti mengambil penelitian 

dengan judul “Institusionalisasi Akuntansi Basis Akrual di Pemerintah Kabupaten 

Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana proses institusionalisasi akuntansi basis 

akrual dilakukan di Pemkab Malang? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan institusionalisasi akuntansi 

basis akrual yang dilakukan oleh Pemkab Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi 

praktisi di sektor publik (umum), termasuk oleh praktisi di Pemerintahan 

Kabupaten Malang (khusus) dengan memperhatikan sejauh mana proses 

institusionalisasi  akuntansi berbasis akrual. Selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai proses evaluasi dalam perbaikan manajemen sektor 

publik. 

b. Manfaat teoritis  

Penelitian ini mampu mendukung pengembangan implementasi standar 

akuntansi pemerintahan khususnya mengenai basis akrual, serta dapat 

menambah informasi bagi pihak-pihak akademisi baik dalam bidang 

ekonomi (umum) maupun bidang akuntansi (khusus). Selain itu, 

penelitian ini dapat mendukung penggunaan NIS dalam memahami dan 

menganalisis perubahan organisasi akibat pengaruh lingkungannya. 
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BAB II 

DASAR PIJAKAN TEORI 

 

2.1 Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1 Sejarah Akuntansi Sektor Publik  

Sejarah akuntansi sektor publik sebenernya telah dimulai sebelum tahun 

masehi. Karn (1989) sebagaimana dirujuk Bastian (2001:2) mengilustrasikan 

keberadaan akuntansi yang cenderung dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam 

masyarakat. Bukti sejarah mengatakan, praktik pencatatan telah dilakukan di era 

mesir kuno, masa yunani, masa romawi hingga masa feodalisme di eropa, tetapi 

perkembangan akuntansi sendiri bermulai dengan adanya revolusi industri di 

Inggris pada akhir abad ke-18. Kejadian tersebut merupakan titik awal 

berkembangnya akuntansi keuangan dan biaya akibat perubahan aturan bisnis 

yang ada di Inggris. Di abad ke-19 praktik audit atas dana pemerintah mulai 

muncul. Pada saat itu, para penjabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab 

untuk mengaudit, tetapi juga bertanggungjawab dalam hal administratif serta 

melakukan pengawasan atas hutang bunga dan sebainya. 

Sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia sendiri terbagi kedalam dua 

era, yaitu era sebelum reformasi dan era lahirnya reformasi. Sebelum era 

reformasi, pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan dalam bentuk APBD 

yang berdiri sendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Daerah. Satu 

tahun kemudian, pemerintah menerbitkan PP No. 5 tahun 1975 yang salah 

satunya mengatur pertanggungjawaban keuangan daerah serta PP No. 6 tahun 

1975 mengenai tata kelola APBD. Tahun 1980-an di era pemerintahan Presiden 

Suharto, pemerintah Indonesia ingin memperbaiki sistem pelaporan keuangan 
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yang berbasis kas. Akan tetapi upaya tersebut dianggap gagal karena kurangnya 

SDM yang berkualitas dan dukungan yang rendah dari pemerintah (Harun & 

Robinson, 2010). 

Krisis ekonomi dan lengsernya Presiden Suharto di tahun 1998 

merupakan awal lahirnya era reformasi dan awal perubahaan pengelolaan 

keuangan di Indonesia. Reformasi dalam bidang akuntansi keuangan sektor 

publik merupakan jantung dari perubahan pengelolaan keuangan karena 

perannya sebagai penghasil output dalam bentuk laporan keuangan. Jika 

sebelumnya pemerintah menggunakan sistem pencatatan tunggal (single entry 

system) dengan dasar pencatatan adalah basis kas, maka dengan adanya 

reformasi keuangan daerah, pemerintah mulai menggunakan sistem pencatatan 

berganda (double entry system) dengan dasar basis kas modifikasi (modified 

cash basis). Dengan terbitnya PP No. 24 tahun 2005 basis akuntansi yang 

dipakai adalah cash toward accrual basis. Tahun 2010, PP No. 24 tahun 2005 

mengalami perubahan yang digantikan oleh PP No. 71 tahun 2010 dengan 

penggunaan basis akrual sebagai standar dalam pencatatan akuntansi. 

2.1.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009). Hal 

tersebut berbeda dengan sektor swasta yang lebih berfokus pada 

keberlangsungan perusahaan. Walaupun sektor swasta juga dapat memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, tetapi ada fungsi dari birokrasi pemerintah yang 

tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. 

Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme akuntansi 

swasta yang dipraktikan dalam organisasi publik untuk pengelolaan dana 
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masyarakat (Bastian, 2001:5). Mekanisme akuntansi yang dilakukan dalam 

sektor publik meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang nantinya informasi tersebut 

digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun pihak 

eksternal. Sementara dana masyarakat merupakan dana yang dimiliki 

masyarakat bukan individual, yang nantinya dikelola oleh organisasi sektor publik 

atau proyek kerjasama sektor publik dengan pihak swasta. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor 

publik merupakan mekanisme akuntansi yang dilakukan organisasi sektor publik 

dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam praktiknya, akuntansi sektor 

publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks daripada sektor swasta. 

Luasnya wilayah tersebut dipengaruhi oleh jenis organisasi, bentuk organisasi, 

serta lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga dalam sektor publik. 

Kelembagaan sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan 

milik negara, yayasan, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya 

masyarakat, universitas dan lembaga nirlaba lainnya. Sementara dari segi 

lingkungan tidak hanya faktor ekonomi saja yang mempengaruhi sektor publik, 

tetapi politik, sosial, budaya dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. 

2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi dalam sektor publik memiliki tiga hal pokok, yaitu penyediaan 

informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009:14). 

Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi nantinya akan digunakan oleh 

pemerintah untuk pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, 

pembuatan program kerja, penganggaran, evaluasi kinerja hingga pelaporan 

kinerja. Selain itu, informasi tersebut juga digunakan oleh pemerintah sebagai 

alat informasi kepada publik. 
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Akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan berupa 

laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan 

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas 

laporan keuangan sebagai bentuk pengendalian manajemen. Laporan tersebut 

merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik diperlukan tidak 

hanya sebagai akuntabilitas finansial saja, tetapi sebagai value for money, 

akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas politik. 

 

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah 

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah 

Standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi mempunyai 

kekuatan hukum sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia. Standar ini merupakan acuan wajib bagi entitas 

pemerintahan sehingga semua pencatatan dan penyusunan laporan keuangan 

harus berpedoman dalam hal persepsi termasuk penggunaan dan pengawasan. 

Mardiasmo (2009:149) menambahkan, standar akuntansi digunakan untuk 

menjamin konsistensi pelaporan keuangan sehingga tidak menimbulkan implikasi 

negatif seperti rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang dapat 

menyulitkan proses pengauditan.  

Pemerintah kemudian membentuk Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) dengan tujuan untuk menyusun dan mengembangkan 

standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung penerapan standar 

tersebut. Sejak dibentuk, KSAP telah menghasilkan dua standar akuntansi 
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pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis cash toward accrual dan 

basis akrual.  

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya SAP, 

informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, 

membantu terwujudnya transparansi, dan memiliki akuntabilitas. Selain itu, dalam 

lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 

2.2.2 Basis Akuntansi Sektor Publik 

Partono (2001) sebagaimana dikutip oleh Halim (2007) mengatakan 

bahwa basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi 

yang menetapkan kapan suatu transaksi keuangan dan peristiwa lainnya harus 

diakui. Sebagian orang berpendapat bahwa secara konsepsional ada 2 basis 

akuntansi yaitu basis kas dan akrual, sedangkan basis di antara keduanya 

merupakan bentuk transisi. Halim (2007:48) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) 

basis akuntansi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu: 

a. Basis Kas 

Basis kas mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat 

transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila ada 

transaksi keuangan tetapi tidak menimbulkan perubahan kas maka 

transaksi tersebut tidak perlu dicatat. 

b. Basis Kas Modifikasi 

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, basis kas modifikasian 

merupakan kombinasi dari basis kas dengan basis akrual. Saat terjadi 

penerimaan atau pengeluaran kas transaksi tersebut akan dicatat 
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menggunakan basis kas, kemudian dilakukan penyesuaian di akhir 

periode walaupun tidak terjadi perubahan kas. 

c. Basis Kas menuju Akrual 

Basis Kas menuju Akrual merupakan proses transisi dari basis kas 

menuju ke basis akrual. Dengan basis ini pendapatan, belanja dan 

pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sementara aset, utang, dan 

ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. 

d. Basis Akrual 

Basis akrual mengakui pengaruh transaksi atau kejadian pada saat hak 

atau kewajiban itu timbul. Basis akrual mengakui pendapatan dan biaya 

tidak memandang apakah kas tersebut telah diterima atau dibayarkan. 

Pada dasarnya pengaplikasian basis akrual pada sektor publik digunakan 

untuk mengetahui biaya dalam menghasilkan pelayanan publik serta 

menentukan harga pelayanan yang akan dibebankan. 

 

2.3 New Public Management 

2.3.1 Sejarah New Public Management 

New Public Management (NPM) mulai berkembangan karena banyaknya 

kritik kepada organisasi sektor publik terhadap perannya dalam bidang 

pembangunan (Mardiasmo, 2009:15). Pada tahun 1970-an, para pendukung 

teori pembangunan radikal mulai memberikan kritik dan serangan tentang peran 

sektor publik yang dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal jika dibandingkan 

dengan perkembangan sektor swasta. Bahkan sektor publik dianggap 

menganggu pembangunan ekonomi dan sosial karena keberadaannya dijadikan 

sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Publik menginginkan suatu 
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model manajemen yang lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar 

sementara sistem manajemen tradisional yang diterapkan oleh sektor publik saat 

itu lebih terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis. Selain itu, kedudukan sektor 

publik semakin melemah saat orientasi pembangunan lebih diarahkan pada 

pembangunan milik sektor swasta. 

Tahun 1980-an, perubahan atas adanya kritik dan serangan terhadap 

sektor publik mulai dilakukan terutama di negara-negara Anglo-Saxon dalam hal 

manajemen yang kemudian disebut dengan New Public Management. Istilah 

NPM juga dikenal dengan nama market-based public administration (Lan, dan 

Rosenbloom, 1992); post-bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992); dan 

reinventing goverment (Osborne, 1993), walaupun memiliki istilah yang berbeda 

namun pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu 

berupaya mentransformasi sistem manajemen lama menjadi sistem manajemen 

baru. 

2.3.2 Pengertian New Public Management 

NPM merupakan bentuk perbaikan dalam pengaturan manajemen sektor 

publik. Dengan adanya konsep ini, sektor publik diharapkan mampu menurunkan 

belanja publik dan belanja pengawainya serta lebih menekankan pada segi 

pelayan dan pengembangan teknologi informasi (Hood, 1991). Ide konsep NPM 

adalah perbaikan manajemen sektor publik yang mengarah ke 

“accountingization” yang merupakan bentuk perkembangan yang lebih luas 

dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dan akuntansi merupakan alat ukur yang 

digunakan dalam proses accountingization (Hood, 1995; Power, Laughing dan 

Cooper, 2010:151).  

Larbi (1999) menambahkan, teknik NPM merupakan teknik manajemen 

dan praktik yang diambil dari sektor swasta dengan menekan administrasi publik 
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yang bersifat tradisional ke praktik manajemen publik. NPM beranggapan bahwa 

praktik bisnis manajerial dan manajemen sektor swasta lebih baik daripada 

sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu 

diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor 

swasta seperti; desentralisasi manajemen, mekanisme pasar, kompetisi tender, 

peningkatan persaingan dalam penyediaan layanan,  privatisasi perusahaan-

perusahaan publik, dan penekanan pada kinerja, output serta berorientasi 

pelanggan (Mardiasmo, 2009; dan Larbi, 1999) . 

Tumbuhnya NPM berkaitan dengan adanya empat faktor yang ada dalam 

bidang administratif (Hood, 1991), yaitu: 

 Upaya untuk menurunkan belanja publik dan pegawai 

 Pergeseran ke arah privatisasi atau semi privatisasi dengan menekankan 

pada konteks pelayanan 

 Pengembangan di bidang teknologi informasi, produksi dan distribusi 

pelayanan publik 

 Pengembangan agenda internasional yang berfokus pada isu-isu 

manajemen publik, memiliki desain pengambilan kebijakan, gaya 

pengambilan keputusan dan kerjasama antar pemerintahan 

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa NPM 

merupakan konsep perbaikan praktik manajemen sektor publik dengan 

menerapkan beberapa praktik organisasi swasta agar manajemen sektor publik 

dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan dan efisien dalam penggunaan 

sumber dana. 
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2.3.3 Karakteristik New Public Management 

Ada tujuh komponen yang didiskusikan dalam konsep New Public 

Manajemen, yang digagas oleh Hood ( 1991), antara lain: 

1. Mempekerjakan manajemen yang profesional dalam sektor publik. 

Manajemen tersebut harus secara aktif, terbuka serta bijak dalam 

mengontrol organisasi. 

2. Adanya standart dan pengukuran kinerja yang eksplisit dengan memiliki 

tujuan, target, dan indikator kesuksesan 

3. Memiliki pengendalian terhadap output dan outcome. Pengendalian dapat 

dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya dan memberi 

penghargaan terkait pengukuran kinerja. 

4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Jika pada awalnya unit-unit 

saling terpusat, sekarang unit-unit tersebut dipisah berdasarkan sistem 

manajemennya. 

5. Menciptakan persaingan di sektor publik dengan melakukan prosedur 

tender dan kontrak jangka panjang. 

6. Mengadopsi gaya manajemen di sektor swasta ke dalam sektor publik 

sehingga gaya manajemen lebih fleksibel terutama dalam hal pemberian 

kerja dan penghargaan. 

7. Penekanan terhadap disiplin dan penghematan dalam penggunaan 

sumber daya. 

Konsep serupa juga digagas oleh Osborne (1993) yang memberikan 

padangannya tentang model manajemen sektor publik dengan konsep 

“reiventing goverment”, pandangan tersebut menjelaskan antara lain: 
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1. Pemerintah menyediakan berbagai pelayanan publik, tetapi tidak terlibat 

secara langsung dalam proses produksi. Pemerintah bertugas 

memberikan arahan sementara produksi diserahkan kepada pihak ketiga. 

Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat 

diproduksi oleh pihak swasta. 

2. Memperdayakan masyarakat dengan memberikan wewenang kepada 

masyarakat untuk menolong dirinya sendiri (self-help community). 

3. Pemerintahan yang lebih kompetitif dalam pemberian pelayanan publik 

sehingga pemerintah dapat lebih efisien dalam mengeluarkan biaya 

sekaligus dapat lebih efektif memberikan pelayanan yang berkualitas. 

4. Mengubah pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan menjadi 

organisasi yang digerakkan oleh misi. 

5. Pemerintah yang berorientasi pada hasil bukan pada masukan, seperti 

mengalokasikan anggaran berdasarkan kompleksitas masalah yang 

dihadapi atau mengalokasikan anggaran berdasarkan kinerja tiap-tiap unit 

kerja. 

6. Memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu dengan mengidentifikasi siapa 

pelanggan sesungguhnya dengan menciptakan sistem 

pertanggungjawaban ganda baik kepada lembaga legislatif maupun ke 

masyarakat. 

7. Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. 

8. Memiliki sistem pemerintah birokratis yang cenderung bersifat proaktif 

dan menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi. 

9. Pemerintah desentralisasi yang bergerak berdasarkan partisipatif dan tim 

kerja. Dengan kemajuan teknologi yang ada, kebutuhan dan keinginan 
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masyarakat serta bisnis sudah mulai kompleks sehingga pengambilan 

keputusan pemerintah harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-

asosiasi, pelanggan dan lembaga swadaya masyarakat. 

10. Pemerintah yang berorientasi pada mekanisme pasar bukan mekanisme 

administratif. 

Perubahan dalam sistem manajemen sektor publik memiliki berbagai 

istilah dan gagasan yang berbeda seperti NPM dan reiventing goverment. Tetapi 

perbedaan istilah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu perubahan sistem 

manajemen publik yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Menurut Hood (1995), walaupun terdapat perbedaan istilah terhadap deskripsi 

perubahan sistem manajemen sektor publik tetapi istilah-istilah tersebut memiliki 

kesamaan, antara lain; penekanan terhadap keterampilan manajemen bukan 

pembuatan kebijakan, penekanan terhadap output bukan proses, lebih kompetitif 

dalam penyediaan pelayanan publik, pemberian upah berdasarkan variabel 

bukan tetap, dan lebih menekankan pada penggunaan pekerja kontrak atau 

outsourcing. 

2.3.4 New Public Management dalam Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring dengan 

meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas oleh 

lembaga-lembaga sektor publik. Dengan adanya NPM, fokus manajemen sektor 

publik akan lebih berorientasi pada kinerja bukan kebijakan. Penggunaan konsep 

NPM tersebut akan mendorong dilakukannya reformasi pada sektor publik, salah 

satunya dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dengan penggunaan 

basis akrual, sektor publik diharapkan dapat lebih transparan, memperbaiki 

efisiensi dan meningkatkan efektivitasnya.  
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Selandia Baru dianggap sebagai salah satu negara yang sukses 

menerapkan konsep NPM. Mereka mulai melakukan reformasi di tahun 80-an 

dengan memprivatisasi dan korporatisasi entitas milik pemerintah serta 

menerapkan praktik manajemen mondern. Kemudian di awal tahun 90-an 

mereka secara bertahap melakukan reformasi dalam bidang akuntansi dengan 

dengan menggunakan basis akrual pada sistem pelaporannya. Hasilnya dapat 

dilihat dari laporan keuangan mereka yang sebelumnya defisit selama 20 tahun, 

menjadi surplus di tahun 1994 dan tahun-tahun selanjutnya. 

 

2.4 New Institutional Sociology 

2.4.1 Pengertian New Institutional Sociology 

Institusi atau lembaga selalu menjadi pusat perhatian di bidang ilmu 

sosial. Penelitian mengenai kelembagaan telah dimulai pada akhir abad ke-19 

hingga abad ke-20. Awalnya penelitian tersebut masih bergantung pada studi 

lembaga formal (hukum) dan birokrasi pada masyarakat, fokusnya lebih kepada 

peran lembaga dalam membentuk perilaku sosial, politik, dan ekonomi yang 

dapat berubah seiring waktu. Tetapi dengan banyaknya masukan dari berbagai 

penelitian telah memperkuat padangan ini hingga menjadi sebuah teori.  

Pada awalnya, penelitian mengenai teori Institusional lebih berfokus pada 

pemahaman mengenai; mengapa organisasi-organisasi memiliki kesamaan, 

bagaimana organisasi bereaksi terhadap permintaan dan tekanan pada 

lingkungannya, dan bagaimana lembaga dalam suatu lingkungan membentuk 

suatu strategi dan struktur organisasi. Penelitian tersebut kemudian memperluas 

fokusnya dengan menambahkan alasan mengapa suatu organisasi mengadopsi 
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suatu praktik institusional dan struktur tertentu hingga kemudian disebut sebagai 

New Institutional Sociology (NIS) (DiMaggio dan Powell, 1983). 

NIS merupakan teori yang berfokus dalam memahami dan 

mempertahankan suatu struktur sosial, termasuk cara berinteraksi dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat (DiMaggio dan Powell, 1983). Teori ini 

mempertimbangkan proses yang terstruktur, meliputi; skema, aturan, norma dan 

rutinitas yang menjadi pedoman dalam perilaku sosial (Scott, 2005). Selain itu, 

teori ini akan mendorong suatu negara untuk meminimalkan biaya transaksi 

dengan melakukan inovasi kelembagaan dengan mengandalkan tenaga kontrak 

dan bergantung pada teknologi serta sumber daya alam yang ada (Lane, 1995). 

Menurut Scott (2005), suatu kelembagaan terdiri dari organisasi-

organisasi yang lebih kecil yang beroperasi di lingkungan terbuka. Mereka akan 

saling mempengaruhi serta memberikan tekanan satu sama lain, sehingga 

mampu bertahan hidup dan memiliki legitimasi. Setiap organisasi terdiri dari 

kumpulan berbagai individu yang melakukan interaksi sosial yang berpengaruh 

pada perilaku individu di dalamnya melalui aturan, norma dan kerangka kerja. 

Mereka nantinya akan bertidak bukan karena ada rasa takut atas hukuman atau 

tuntutan kewajiban sosial melainkan karena adanya dorongan dari diri mereka 

untuk memilih alternatif-alternatif yang ada. Jika individu tersebut cenderung 

egois, maka dia akan mencari cara alternatif untuk memenuhi kepentingan 

pribadinya. Untuk itu individu-individu tersebut harus dapat membedakan antara 

mencapai tujuan organisasi dengan tujuan pribadi, peraturan dengan preferensi 

dan prosedur dengan kebutuhan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa NIS 

merupakan teori untuk memahami bagaimana struktuk sosial dapat 

dipertahankan oleh dalam suatu lingkungan kelembagaan. Dalam teori ini, 
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organisasi-organisasi yang berada dalam satu lingkungan akan memiliki 

kesamaan dalam struktur, perilaku dan kegiatan meskipun mereka berkembang 

secara berbeda, proses tersebut yang nantinya akan membentuk perilaku agen-

agennya (orang-orang, organisasi dan pemerintah) (DiMaggio dan Powell, 1983). 

Kesamaan antar organisasi tersebut terjadi karena adanya pengadopsian dalam 

proses atau struktur yang merupakan bagian dari konsep isomorphism. Menurut 

Hawley (1968) dalam DiMaggio dan Powell (1983), isomorphism merupakan 

proses yang memaksa suatu unit dalam satu populasi menjadi mirip dengan unit 

lain yang memiliki kesamaan lingkungan. 

Ada dua macam isomorphism, yaitu: competitive isomorphism dan 

institutional isomorphism. Keduanya memiliki argumen bahwa organisasi dalam 

suatu lingkungan akan menghadapi kendala dan tekanan yang sama sehingga 

menimbulkan isomorphism. Dalam competitive isomorphism selain berada dalam 

lingkungan yang sama untuk dapat dikatakan isomorphism suatu organisasi 

harus memiliki rasionalitas yang menekankan pada persaingan pasar, 

pencapaian target pasar, dan memiliki langkah-langkah yang akan dilakukan 

(DiMaggio dan Powell, 1983). Karena konsep ini lebih menekankan pada adanya 

persaingan, organisasi yang tergolong kurang kompetitif secara langsung akan 

tersingkirkan dan organisasi yang tersisa akan menjadi isomorfis. Walaupun 

competitive isomorphism dapat menciptakan suatu inovasi, tetapi konsep ini tidak 

dapat menggambarkan  hubungan antara organisasi yang berada dalam suatu 

lingkungan. Padahal organisasi-organisasi tersebut tidak hanya berkompetisi 

dalam hal pengambilan sumber daya dan pelanggan, tetapi ada kekuatan politik 

dan legitimasi institusional di bidang sosial maupun perubahan ekonomi yang 

berpengaruh (DiMaggio dan Powell, 1983). Untuk itulah adanya konsep 
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institutional isomorphism dipandang dapat memahami baik cakupan politik 

maupun tatanan dari organisasi modern. 

Washington dan Patterson (2011) dalam Johnston (2013) menyatakan 

bahwa, dalam institutional isomorphism suatu organisasi akan melihat lingkungan 

sekitar mereka dalam bertindak dan berperilaku yang tepat untuk dilakukan. 

DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi bahwa, sifat dinamis dan saling 

berhubungan dalam suatu lingkungan organisasi harus dieksplorasi untuk 

memahami cakupan dan tingkat dari institutional isomorphism. Dengan melihat 

organisasi lain di lingkungan mereka, suatu organisasi dapat menemukan arah 

dalam memecahkan masalah yang terjadi.  

DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi ada tiga mekanisme untuk 

mencapai institutional isomorphism yaitu: coercive isomorphism, dengan 

memberikan tekanan formal maupun informal kepada organisasi tersebut; 

mimetic isomorphism, ketika organisasi tersebut meniru organisasi lain yang 

dianggap telah berhasil; dan normative isomorphism, dengan bantuan pihak 

profesional untuk mengadopsi dan mendukung praktik yang telah ada. 

2.4.2 Coercive isomorphism 

Coercive isomorphism merupakan hasil dari tekanan formal maupun 

informal yang terjadi pada suatu organisasi karena ketergantungan terhadap 

organisasi lain dengan harapan timbulnya kesamaan dalam fungsi organisasi 

(DiMaggio dan Powell, 1983). Andrews (2009) menambahkan, tekanan tersebut 

dapat melalui cara-cara politik dan hukum atau pengendalian atas akses sumber 

daya. Tekanan  dapat bersifat memaksa, tetapi dalam keadaan tertentu hal 

tersebut merupakan respon langsung untuk melakukan perubahan pada suatu 

organisasi. Walaupun sifatnya paksaan dan memberikan legitimasi, tetapi 
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mereka berharap adanya kepatuhan pada standar yang digunakan oleh 

kelembagaan (Hanson, 2001). 

Faktor coercive isomorphism dalam beberapa kasus dapat berasal dari 

mandat pemerintah, dimana organisasi yang bernaung dibawahnya memiliki 

tanggungjawab untuk melaksanakan mandat tersebut, sehingga akan timbul 

kesamaan antara satu organisasi dengan organisasi lain (Johston, 2013). 

Mandat tersebut didukung dengan adanya landasan hukum yang menjadi 

peraturan dan standar bagi organisasi-organisasi pemerintahan. Landasan 

hukum juga akan mempengaruhi aspek perilaku individu-individu, baik dalam 

bertindak maupun dalam pengambilan keputusan. 

Dapat disimpulkan bahwa coercive isomorphism merupakan bentuk 

tekanan baik bersifat formal maupun informal sehingga menimbulkan suatu 

kesamaan. Tekanan coercive ini memiliki sifat wajib yang harus dilaksanakan 

oleh mereka yang ada dibawahnya. Oleh karena itu, dalam prateknya tekanan ini 

akan memiliki dampak paling besar dalam proses pembentukan karakteristik 

organisasi (Caravella, 2011). 

2.4.3 Mimetic isomorphism 

Mimetic isomorphism mengacu pada kecenderungan organisasi untuk 

meniru struktur organisasi lain karena berkeyakinan struktur organisasi tersebut 

lebih menguntungkan (DiMaggio dan Powell, 1983). Hanson (2001) 

menambahkan, organisasi yang dengan sengaja meniru organisasi lain 

mempunyai kepercayaan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai akan lebih 

tinggi dan dapat memperoleh prestasi sesuai yang diharapkan publik. Hal ini 

dilakukan ketika mereka tidak memiliki pencapaian tujuan yang jelas, sehingga 

dengan meniru organisasi lain akan lebih memberikan rasa aman dalam 

melanjutkan kegiatan organisasi mereka. Ketidakpastian tersebut akan 
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mendorong organisasi untuk meniru organisasi lain yang serupa dalam satu 

lingkungan (Johnston, 2013).  

Faktor mimetic isomorphism beranggapan, dengan meniru tindakan dan 

struktur dari organisasi lain, organisasi tersebut dapat meningkatkan legitimasi 

mereka. Organisasi yang dicontoh oleh organisasi lain mungkin saja tidak 

menyadari bahwa organisasi tersebut sedang menjadi model, mereka bisa saja 

secara tidak langsung dijadikan sebagai sumber dari sebuah tindakan (DiMaggio 

dan Powell, 1983). Hal tersebut dapat terjadi ketika organisasi melakukan 

pertukaran karyawan dengan organisasi lain ataupun melalui lembaga konsultan 

yang menangani beberapa organisasi sejenis. 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa mimetic isomorphism dapat 

terjadi ketika suatu organisasi lebih cenderung untuk meniru organisasi lain yang 

dianggap berhasil dalam bidang tertentu. Harapannya, kesuksesan yang 

diperoleh oleh organisasi tersebut dapat terjadi pada organisasi mereka. Oleh 

karena itu, proses mimetic isomorphism akan memiliki dampak dalam 

pembentukan strategi dan proses organisasi (Caravella, 2011).  

2.4.4 Normative isomorphism 

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), normative isomophism merupakan 

bentuk pengadopsian karena adanya tuntutan profesional. Setiap individu dalam 

suatu organisasi dituntut untuk bertindak profesional sesuai dengan norma-

norma dan budaya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Individu-individu 

yang berprofesi pada bidang tertentu akan memiliki norma dan budaya 

berperilaku sesuai dengan pekerjaan mereka, akibatnya mereka akan 

menunjukkan sifat-sifat homogen dan memiliki karateristik sendiri (Johnston, 

2013).  
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Tekanan normatif ini dapat disalurkan melalui pendidikan formal maupun 

melalui asosiasi dengan jaringan profesional, seperti; keterlibatan dengan 

lembaga-lembaga pelatihan dan universitas, seminar dan konsultan profesional. 

Peran lembaga-lembaga pelatihan dan universitas sangatlah penting terutama 

dalam mengembangkan norma-norma antara manajer profesional dengan 

karyawannya melalui pembentukan perilaku dan kontrol dalam suatu organisasi 

(Perrow, 1974 dalam DiMaggio dan Powell, 1983).  

Dalam mekanisme normative isomophism terdapat salah satu hal 

terpenting yang harus dilakukan yaitu penyaringan secara pribadi terhadap 

karyawan dalam organisasi. Dengan melakukan penyaringan karyawan, baik 

manajer maupun karyawan tersebut dapat melihat suatu permasalahan dengan 

cara pandang yang sama dan menemukan jalan keluar dengan persetujuan yang 

searah. Selain itu, manajer juga dapat melakukan pertukaran informasi dengan 

para profesional yang memberikan kontribusi bagi organisasinya. 

 Kesimpulannya, normative isomophism merupakan tindakan yang 

didorong oleh norma-norma profesional yang dilakukan oleh individu-individu 

dalam organisasi. Caravella (2011) menambahkan, tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu tersebut nantinya akan membentuk suatu budaya organisasi. 

Dengan mempekerjakan mereka yang ada di bidangnya ataupun memberikan 

pelatihan sesuai dengan praktik yang akan dijalankan, maka mekanisme 

normative isomophism dapat dilakukan. 

2.4.5 Decoupling 

Ketiga faktor (coercive, mimetic, dan normative) tersebut lebih bersifat 

eksogen dan sebuah institusi juga harus memperhatikan faktor endogen seperti; 

individu-individu yang ada di dalamnya, lembaga, sistem berpikir dan bahasa, 

yang terstruktur secara formal untuk mendukung kegiatan suatu kelembagaan. 
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Dalam praktiknya struktur formal ini dapat mengurangi efisiensi dan menghalangi 

rasa kompetitif di organisasi tersebut. Untuk itu, suatu organisasi harus menjaga 

keselarasan agar tidak terjadi kesenjangan antara struktur formal organisasi 

dengan praktiknya. Meyer dan Rowan (1977) mendefinisikan hal tersebut 

sebagai decoupling, yaitu menciptakan dan memelihara kesejangan antara 

kebijakan formal yang simbolis dengan praktik yang sebenernya terjadi.  

Tilcsik (2010) menambahkan dalam menghadapi tekanan institusional, 

decoupling memungkinkan organisasi untuk tetap mematuhi peraturan dan 

norma-norma organisasi tanpa perlu mengubah praktik organisasi. Decoupling 

bukan dipandang sebagai hasil, melainkan sebagai suatu proses untuk 

memperoleh legitimasi eksternal dengan tetap mempertahankan fleksibilitas 

internalnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa decoupling 

merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk menjaga keselarasan praktik 

organisasinya agar dapat memperoleh legitimasi. Sebagai contoh, sekolah yang 

diberi mandat untuk mengadopsi suatu kurikulum dalam mempertahankan 

legitimasi para siswanya tetapi dalam praktiknya pengajaranlah yang dapat 

mengatasi kebutuhan para siswa.  

 

2.5 Perubahan Organisasi 

Organisasi menurut pendekatan sistem terbuka (open system) dipandang 

sebagai suatu sistem yang kegiatannya berkaitan dan bergantung pada 

lingkungannya, baik internal maupun eksternal (Andreas, 2011:15). Suatu 

organisasi memiliki sifat yang tidak “steril” pada adanya perubahan. Maksudnya 

adalah, apabila terjadi perubahan pada lingkungan internal maupun eksternal, 

maka akan berpengaruh pada kelangsungan hidup organisasi tersebut. 

Cummings dan Worley (2013) mempertegas pengertian perubahan organisasi 
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sebagai segala jenis perubahan, termasuk di dalamnya keinginan untuk 

melakukan inovasi teknis dan manajerial, peningkatan kinerja organisasi atau 

evolusi sistem dari waktu ke waktu. Dengan adanya perubahan, suatu organisasi 

dapat meningkatkan keselarasan antara lingkungan organisasi, strategi dan 

desain organisasinya.  

Ada dua tujuan dilakukannya suatu perubahan organisasi yaitu, 

peningkatkan kemampuan organisasi sebagai bentuk perubahan lingkungan, dan 

untuk mengubah perilaku sumber daya manusianya (Judge dan Robbins, 

2008:342; Kreitner dan Kinicki, 2008:532). Faktor lingkungan merupakan faktor 

eksternal yang berpengaruh pada organisasi sementara sumber daya manusia 

merupakan faktor internal organisasi. Faktor eksternal dapat berasal dari politik, 

ekonomi, teknologi dan budaya sosial (PETS) yang dapat mempengaruhi 

strategi, struktur, cara beroperasi serta praktik sumber daya manusia yang pada 

suatu organisasi (Senior, 2002). Berikut faktor-faktor PETS yang dapat dilihat 

pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Faktor PETS dalam perubahan organisasi 

 

Sumber: Senior (2002) 

Suatu organisasi harus dapat menyesuaikan diri agar mampu bertahan 

dan selaras dengan lingkunganya. Sebagai bentuk tanggapan atas terjadinya 

perubahan, suatu organisasi dapat melakukan inovasi, memberdayakan SDM 

dan memperkenalkan kelompok kerja agar tujuannya dapat tercapai. SDM 

memiliki peran dalam kesuksesan organisasi karena mereka yang berhubungan 

langsung dengan siklus kegiatan keseharian organisasi. Apabila SDM tersebut 

kurang kompeten dan resisten terhadap adanya perubahan, maka akan 

cenderung menghambat tercapainya tujuan organisasi. 

Lewin (1951) sebagaimana dirujuk oleh Judge dan Robbins (2008:348) 

mengagaskan model pendekatan yang menggambarkan siklus terjadinya 

perubahan. Model tersebut disebut “model tiga tahap” yang dijelaskan sebagai 

berikut: 
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 Tahap pertama disebut unfreezing, dengan mengatasi tekanan yang 

berasal dari resistensi individu atau kelompok. Resistensi merupakan 

bentuk perlawanan atau penolakan akan adanya perubahan. Dalam 

menghadapi hal tersebut, manajer dituntut untuk lebih aktif dalam 

melakukan komunikasi dengan mereka yang menolak adanya perubahan.  

 Tahap kedua disebut moving, dengan mengubah organisasi menjadi 

kondisi yang diinginkan. Suatu perubahan dapat dilakukan apabila 

organisasi tersebut dapat keluar dari keadaan yang menuntut mereka 

untuk bertahan (status quo). Jika keinginan untuk keluar (daya dorong) 

dari status quo tersebut besar, maka perubahan dapat dilakukan. Tetapi 

jika tingkat resistensinya (daya hambat) sangat tinggi, manajemen 

mungkin harus mengalah dan beralih ke strategi alternatif lain. 

 Tahap ketiga disebut refreezing, yaitu menstabilkan perubahan. 

Perubahan dapat dinilai efektif apabila dilakukan secara cepat daripada 

secara perlahan-lahan. Setelah perubahan diterapkan, situasi baru perlu 

dibakukan kembali agar perubahan tersebut dapat bertahan seiring waktu 

(institusionalisasikan). Jika tahap ketiga ini tidak dilakukan, akan ada 

kemungkinan bagi SDM untuk berupaya kembali ke kondisi sebelumnya. 

Dalam melakukan perubahan organisasi, manajemen perlu 

memperhatikan kultur atas nilai-nilai yang telah melekat dalam organisasi 

tersebut. Kultur bisa kuat melekat tetapi lingkungan akan terus berubah cepat. 

Ketika kultur sudah melekat dengan keadaan lingkungan yang stabil, maka akan 

timbul konsistensi yang menjadi nilai tambah bagi organisasi tersebut. Namun 

ketika lingkungan mulai berubah, konsistensi tersebut justru dapat menghambat 

dan mempersulit organisasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan. 
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2.6 Strategi Implementasi Basis Akrual 

Pengimplementasian SAP berbasis akrual membutuhkan beberapa 

persyaratan untuk memandu pelaksanaan. Persyaratan tersebut merupakan 

kondisi dasar yang akan mendukung pelaksanaan. Ada dua kondisi dasar dalam 

pelaksanaan implementasi basis akrual. Kondisi pertama adalah necessary 

condition yaitu syarat yang dibutuhkan agar kondisi dapat tercapai, seperti 

komitmen, kapasitas SDM, dan dana. Komitmen terutama yang berasal dari 

dukungan pemimpin dan pejabat daerah karena mereka merupakan pengerak 

bagi SDM yang ada di daerah tersebut, sementara SDM yang terjun langsung ke 

lapangan harus dapat menguasai ilmu dan konsep akuntansi yang memadai. 

Anggaran atas dana juga perlu diperhatikan mengingatkan proses implementasi 

memerlukan waktu yang lama. 

Sufficient condition merupakan kondisi yang memastikan suatu proses 

dapat dilakukan. Setelah pemerintah memastikan bahwa kondisi di lapangan 

terpenuhi untuk melakukan implementasi basis akrual, maka pemerintah dapat 

membuat suatu kebijakan yang akan mendukung proses implementasi. 

Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang 

menjadi acuan kegiatan operasional. 

Edward sebagaimana dirujuk oleh Widodo (2011:96-110) menjelaskan, 

terdapat empat variabel yang berperan dalam proses implementasi kebijakan, 

yaitu: 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan informasi yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. Informasi yang dimaksud adalah kebijakan yang 

dibuat oleh pembuat kebijakan untuk pelaksana kebijakan, kelompok 
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sasaran kebijakan dan pihak yang terkait. Komunikasi dalam 

implementasi kebijakan mencakup; perubahan informasi yaitu kebijakan 

lama ke kebijakan baru, kejelasan informasi serta konsistensi informasi. 

Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami untuk 

menghindari kesalahanpahaman. Selain itu, konsistensi juga diperlukan 

agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya yang berperan dalam implementasi kebijakan meliputi 

sumber daya manusia, anggaran fasilitas, informasi dan kewenangan. 

- Sumber Daya Manusia memegang peran penting dalam 

implementasi kebijakan, tanpa sumber daya manusia implementasi 

kebijakan tidak akan berjalan. SDM haruslah mereka yang memiliki 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi. Sementara 

kuantitas berkaitan dengan kecukupan jumlah sumber daya manusia 

dalam kelompok sasaran. 

- Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal yang digunakan untuk 

pelaksanaan kebijakan. Anggaran merupakan hal yang penting 

karena dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

- Fasilitas digunakan untuk mendukung terlaksananya suatu kebijakan, 

dalam hal ini meliputi gedung, tanah, dan peralatan perkatoran yang 

menunjang suatu progam kebijakan. 

- Informasi dan Kewenangan. Informasi yang menjadi faktor dalam 

implementasi kebijakan haruslah relevan serta terkait dengan tujuan 

dan maksud kebijakan. Sementara wewenang berperan untuk 



40 
 

meyakinkan dan menjamin pelaksanaan kebijakan telah sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

c. Disposisi 

Sikap dari para pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat 

demokratif akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 

Implementor memiliki sikap untuk menerima dan menjalankan kebijakan 

seperti yang diinginkan pembuat, sebaliknya apabila implementor 

cenderung resisten dan tidak mendukung maka implementasi kebijakan 

tidak akan terlaksana dengan baik. Komitmen dan kejujuran dari 

implementor akan memberikan dorongan dalam pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap berada di 

jalur yang telah dibuat. 

d. Struktur Birokrasi  

Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme 

dalam struktur organisasi dimuat dalam Standart Operation Procedur 

(SOP) yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kebijakan. Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur dalam 

pelaksanaan tugas keseharian yang dilakukan dengan aturan tertulis. Jika 

struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit serta lemah dalam 

pengawasan justru akan membuat organisasi tersebut menjadi tidak 

flesibel. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Seorang peneliti akan memiliki cara pandang tertentu terhadap suatu 

obyek, peristiwa, dan masalah yang diteliti saat melakukan suatu penelitian. Cara 

pandang tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang didasari pada adanya 

asumsi-asumsi yang dinamakan sebagai paradigma (Guba dan Lincoln, 1994). 

Willis (2007) menambahkan, paradigma adalah sebuah sistem kepercayaan 

yang komprehensif, pandangan dunia, atau sebuah kerangka yang memandu 

suatu penelitian dan praktik di lapangan. 

Burrel dan Morgan (1979) memetakan pandangan penelitian ke dalam 

empat paradigma, yaitu: functionalist paradigm, interpretivist paradigm, radical 

humanist paradigm dan radical structuralist paradigm. Chua (1986) 

mengerucutkan paradigma tersebut dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga 

jenis, yaitu: mainstream, interpretifisme, dan kritisisme. Sementara Triyuwono 

(2012) mengembangkan paradigma tersebut dan mengolongkannya ke dalam; 

positivis, interpretivis, kritis dan posmodernis. Setiap paradigma memiliki 

karakteristik yang berbeda, sehingga dengan memahami tujuan dan karakteristik 

tersebut akan membantu peneliti dalam memilih bentuk penelitian yang akan 

menjawab pertanyaan penelitian. 

Paradigma positivis/mainstream/functionalist merupakan paradigma yang 

dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap suatu objek berada bebas dan 

terpisah dari diri manusia (Chua, 1986). Dalam paradigma ini peneliti 

menggunakan alat-alat kuantitatif dan memberikan menginteprestasikan suatu 
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fenoma secara efektif dan efisien tanpa melibatkan pertimbangan moral saat 

membuat suatu keputusan. Paradigma positivis menggunakan pendekatan 

deduktif dengan mengkaji literatur yang kemudian digunakan untuk 

mengembangkan suatu hipotesis. Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan 

data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan alat uji statistik 

sehingga dapat dijelaskan adanya suatu hubungan sebab-akibat. 

Paradigma interpretif mengungkapkan tentang apa yang subjek lakukan 

dalam bertindak dan berbicara. Dengan menunjukkan apa yang subjek lakukan 

dapat membantu peneliti dalam memahami suatu kehidupan sosial dari sudut 

pandang subjek penelitian (Chua, 1986; Triyuwono, 2012; dan Neuman, 2003). 

Tugas teori dalam paradigma digunakan untuk memaknai dan cenderung untuk 

mengungkapkan temuan yang sifatnya lokal. 

Paradigma kritis beranggapan bahwa paradigma interpretif hanya 

menekankan pada pemahaman tetapi tidak dapat memberikan suatu model 

perbaikan. Oleh karena itu, paradigma kritis memiliki tujuan untuk melakukan 

perubahan dan memperbaiki substansial sosial pada masyarakat (Chua, 1986; 

dan Neuman, 2003). Dalam beberapa hal paradigma kritis memiliki kesamaan 

dengan paradigma interpretif yaitu bersifat anti-positivis, volunteris dan 

ideografis. Tetapi perbedaan utamanya paradigma kritis selain menekankan 

pada pemahaman kondisi yang ada juga memberikan upaya untuk memberikan 

perubahan atas kondisi tersebut. 

Paradigma posmodern merupakan paradigma yang serba relatif dan tidak 

memiliki bentuk yang baku. Paradigma ini cenderung meletakkan dirinya diluar 

paradagima mondern (positivis, interpretif dan kristi). Artinya paradigma ini tidak 

memiliki struktur, tidak berbentuk, bersifat non-formal dan tidak mutlak 

(Triyuwono, 2012). Dengan memahami karakteristik paradigma-paradigma 
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tersebut akan membantu peneliti untuk memilih paradigma mana yang sesuai 

dengan penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan dan penganalisisan 

data. 

Paradigma interpretif adalah paradigma yang digunakan dalam penelitian 

ini. Paradigma interpretif merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang lebih 

menekankan pada pemahaman akan makna dan proses. Moleong (2005:6) 

menyatakan bahwa, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami suatu 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang dapat dilihat dan dirasakan. 

Paradigma ini mencari pemahaman tentang suatu konteks tertentu untuk 

digunakan dalam mengiterpretasikan data (Willis, 2007: 98). Dengan 

menggunakan paradigma interpretif, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum 

dari pertanyaan yang ada, bukan menemukan suatu hukum atau peraturan tetapi 

memperoleh suatu pemahaman akan kegiatan yang terjadi.  

Paradigma interpretif menegaskan bahwa semua penelitian memiliki 

pengaruh dan dibentuk oleh berbagai teori serta sudut pandang dari peneliti. 

Dalam paradigma ini, sebuah teori dikatakan benar apabila teori tersebut mampu 

memungkinkan orang lain memahami suatu fenomena secara mendalam dan 

memiliki ketepatan dalam menggambarkan apa yang dirasakan oleh subjek 

penelitian (Neuman, 2003:79). Untuk itu tugas teori dalam penelitian ini 

digunakan untuk memahami (to interpret or to understand) suatu fenomena.  

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan rencana penelitian untuk mendapatkan 

data yang digunakan agar dapat mencapai tujuan dan memperoleh kegunaan 

tertentu (Sugiyono, 2011). Creswell (2013) membagi pendekatan penelitian 
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menjadi 3 (tiga) yaitu; penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif dan penelitian 

kombinasi.  Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara 

alamiah dengan mengekplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu. 

Proses penelitian ini melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan pertanyaan 

dan prosedur, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis secara induktif 

dan hasil penelitian menekankan pada makna.  

Penelitian kuantitatif sering juga disebut pendekatan tradisional atau 

positivistik, merupakan pendekatan yang menguji teori-teori tertentu dengan cara 

mengukur hubungan antar variabel. Pendekatan ini bersifat ilmiah dan 

berdasarkan pada angka-angka yang dianalisis dalam prosedur statistik. 

Sementara penelitian kombinasi merupakan pendekatan yang mengombinasikan 

kualitatif dengan kuantitatif. Pendekatan ini dapat dikatakan lebih kompleks 

karena melibatkan fungsi dari kedua pendekatan penelitian tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin melihat 

suatu objek pada kondisi yang alamiah. Dimaksud alamiah karena obyek 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi dan kehadiran peneliti tidak memiliki 

pengaruh pada obyek tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif dinamakan juga 

metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme yang proses 

penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola (Sugiyono, 2011). Dalam 

penelitian ini tugas peneliti adalah sebagai instrumen penelitian. Seorang peneliti 

dituntut memiliki bekal teori dan wawasan yang cukup luas agar mampu 

bertanya, menganalisis, mengambarkan serta mengkonstruksi situasi sosial 

menjadi lebih jelas dan memiliki makna. 

Model penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Yin (2009) 

menjelaskan bahwa, studi kasus menyelidiki fenomena kontemporer dalam 

konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan 
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konteks tak tampak secara tegas dengan memanfaatkan berbagai sumber data 

yang saling ditriagulasi. Studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi 

suatu atau beberapa struktur sistem (kasus) secara rinci dengan memperhatikan 

kedalaman pengumpulan data (Sukoharsono, 2006). Studi kasus dapat dibangun 

menggunakan paradigma interpretif yang menekankan pada proses interaktif 

dalam suatu kontruksi sosial dengan mendeskripsikannya secara cukup 

mendalam dalam memberikan analisis (VanWynsberghe dan Khan, 2007). 

Peneliti beranggapan bahwa penggunaan metode tersebut lebih tepat digunakan 

karena peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana (how) proses 

institusionalisasi basis akrual. Peneliti memandang bahwa penerapan akuntansi 

berbasis akrual memerlukan sebuah proses dengan melakukan berbagai 

perubahan hingga akhirnya basis akuntansi tersebut dapat benar-benar 

terinstitutionalisasi pada organisasi yang bersangkutan. Untuk memahami proses 

penerapan tersebut, peneliti menggunakan NIS sebagai alat analisisnya.  

 

3.3 Tempat Penelitian dan Informan 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang merupakan bagian dari entitas 

pemerintahan daerah yang membiayai kegiatan dan pelaksanaannya melalui 

dana APBD. Untuk itu setiap periode (tahun) mereka diwajibkan untuk menyusun 

laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawab atas dana APBD tersebut. 

Pemkab Malang juga memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem manajemen 

organisasi yang dapat dilihat dari perolehan opini audit yang sebelumnya WDP di 

tahun 2013 kemudian WTP di tahun 2014 dan 2015. Dengan adanya komitmen 

tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai 

tempat penelitian. Selain itu, Kabupaten Malang dipilih karena lokasinya yang 
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mudah dijangkau oleh peneliti, baik dari segi tenaga, dana, maupun waktu. 

Adanya akses untuk melakukan penelitian juga memperkuat alasan mengapa 

peneliti memilih lokasi tersebut.  

3.3.2 Informan 

Informan yang dipilih merupakan mereka yang memiliki pengalaman dan 

ikut andil dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, serta memiliki 

ketersediaan dan kemauan untuk berpartisipasi menjadi informan. Informan yang 

dipilih merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

diyakini dapat mewakili empat unsur yaitu perencanaan, penatausahaan, 

pengelolaan, dan pengawasan. Berikut pihak-pihak yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini (tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian 

No. Nama Jabatan 

1 Ita Marthawati 
Kepala Sub-bagian Evaluasi dan Pelaporan 
Inspektorat Kabupaten Malang 

2 Hariyati Andayani 
Kepala Sub-bagian Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 
Malang 

3 
Yustin 
Santiningrum 

Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Malang 

4 Nurul Khayati 

Kepala Seksi Akuntansi Belanja dan 
Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Malang 

5 Angga Sumarsono 
Bendahara Pengeluaran Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten (Bappeda) Malang 

6 
Hanik 
Isyaturrodliyah 

Staff Akuntansi dan Pelaporan Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang 

Sumber : data diolah, 2017 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah strategis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh 

data meliputi tiga hal yaitu observasi, interview dan dokumentasi (Sugiyono, 

2010). 

a. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada 

pihak-pihak yang terlibat dan terkait agar dapat memperoleh penjelasan 

mengenai kondisi dan situasi yang sebenarnya. Wawancara dilakukan 

terhadap informan pada Januari 2017 hingga Maret 2017, kemudian 

dilajutkan wawancara tambahan pada Juni 2017. Dengan melakukan 

wawancara peneliti mengali informasi kepada para informan mengenai 

proses institusionalisasi akuntansi basis akrual yang berlangsung di 

Pemkab Malang. Untuk membantu peneliti selama proses wawancara, 

peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara (interview guide) 

sebagai instrumen penelitian. Interview guide merupakan bentuk dialog 

yang digunakan saat proses wawancara dilakukan. Interview guide 

tersebut berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai 

dorongan faktor-faktor institutional isomorphism terhadap perubahan 

organisasi meliputi: 

 Mengapa Pemkab Malang melakukan implementasi basis akrual? 

 Bagaimana respon Kepala Daerah/ pemimpin terhadap perubahan 

basis akuntansi dengan melakukan implementasi basis akrual? 

 Bagaimana pandangan ketika harus melakukan implementasi 

basis akrual? 

 Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi basis akrual? 
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 Bagaimana persiapan implementasi basis akrual dilakukan? 

 Bagaimana proses implementasi basis akrual dilakukan di 

Pemkab Malang? 

 Apa yang dilakukan oleh Pemkab Malang jika terjadi suatu 

kendala dan permasalah saat implementasi akuntansi basis 

akrual? 

 Apakah Pemkab Malang belajar kepada daerah lain terkait 

kendala dan keberhasilan implementasi basis akrual? 

 Bagaimana peran pihak ke-3 (konsultan) dalam mendukung 

implementasi basis akrual? 

 Bagaimana proses evaluasi dilakukan dalam proses implementasi 

basis akrual? 

Pengembangan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian juga 

dilakukan dengan memodifikasi, menambahkan dan menyesuaikan 

dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Penambahan dan 

penyesuaian pertanyaan terutama dilakukan kepada informan di BPKAD 

karena mereka merupakan leading sector dan memiliki peran yang 

signifikan terkait dengan persiapan dan penerapan akutansi basis akrual. 

Berdasarkan interview guide tersebut, peneliti mencoba untuk mengali 

seberapa besar faktor-faktor institutional isomorphism (coercive 

isomorphism, mimetic isomorphism, dan normative isomorphism) memiliki 

dorongan terhadap perubahan organisasi yang dilakukan oleh Pemkab 

Malang, selain itu peneliti juga mengali sejauh mana Pemkab Malang 

dapat menjaga keselarasan antara struktur formal dengan praktik sehari-

hari dalam menerapkan basis akrual. 
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b. Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-

gejala yang tampak pada objek penelitian. Peran peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai partisipasi pasif yang artinya peneliti tidak terjun 

langsung dalam kegiatan sehari-hari tetapi peneliti datang langsung ke 

tempat kegiatan partisipan yang diamati. Proses observasi dimulai 

dengan terlebih dahulu meminta surat ijin untuk melakukan penelitian 

melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Malang. Setelah 

surat ijin diperoleh, peneliti kemudian mendatangi Dinas dan Badan 

terkait penelitian. Saat proses pengumpulan data, peneliti melihat dan 

memastikan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam fokus penelitian. 

Dalam proses observasi, peneliti juga melihat beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh partisipan seperti pembuatan laporan keuangan, 

pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen keuangan dan konsultasi saat 

terjadi kesulitan dalam entry transaksi keuangan. Kegiatan-kegiatan 

tersebut oleh peneliti dituangkan dalam bentuk catatan kecil atau note 

yang merupakan bagian dari proses observasi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi penggunaan metode 

observasi dan wawancara, sehingga data-data yang diperoleh akan 

saling terkait serta sesuai dengan topik penelitian ini. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: peraturan terkait akuntansi 

basis akrual, buku literatur, jurnal penelitian, buletin teknis SAP, informasi 

dari internet serta dokumen lain terkait dengan fokus penelitian. Peraturan 

tersebut seperti PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 

2013, Perbup Malang No. 12 tahun 2014, Perbup Malang No. 13 tahun 
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2014, Perbup Malang No. 36 tahun 2015, dan Perbup Malang No. 70 

tahun 2016. Selain itu dokumen seperti Matriks Realisasi Rencana 

Operasional Program Kegiatan tahun 2014 milik BPKAD juga digunakan 

sebagai data dalam mendukung penelitian ini. 

 

3.5 Proses Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

dilakukan. Menurut Sugiyono (2011:244), analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun data yang telah diperolehan dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara; mengorganisir data tersebut ke 

dalam kategori yang telah ditentukan, menjabarkan ke dalam unit-unit yang 

dikelola, melakukan sintesa, menyusun suatu pola, menemukan mana hal 

penting dan mana yang perlu dipelajari, memberikan kesimpulan untuk 

diceritakan kepada orang lain. Model interaktif milik Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2011:247), membagi langkah-langkah analisis data ke dalam tiga 

bagian, yaitu: data reduction, data display dan conclusion drawing. Model 

interaktif dalam analisis data tersebut ditunjukkan pada gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Interactive Model 

 

Sumber : Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:247) 
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Berikut uraian berdasarkan gambar tersebut: 

a. Data Reduction 

Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara teliti dan 

terperinci. Peneliti kemudian membuat catatan kasar sesuai dengan 

keterjadian di lapangan. Selanjutnya data direduksi dengan mengambil 

data pokok yang disesuaikan dengan tema dan merangkumnya. Terakhir, 

dilakukan pengelompokkan data sesuai dengan polanya dan menulis 

kesimpulan sementara. Untuk menjaga okjektifitas data, peneliti 

melakukan proses triangulasi. Proses triangulasi digunakan untuk 

mendapatkan data yang valid melalui penggunaan variasi instrumen. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan tiga metode 

pengumpulan data yaitu dokumen yang ditemukan, hasil pengamatan, 

dan hasil wawawancara. Wawancara dilakukan kepada lebih dari satu 

informan dengan pertanyaan yang sama di waktu dan tempat yang 

berbeda. Kemudian dilakukan pengecekan silang dengan 

membandingkan hasil dari wawancara yang diperoleh. 

b. Data Display 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, tabel 

dan gambar. Dalam menyajikan data haruslah sesuai dengan tujuan 

penelitian yakni menggambarkan proses implementasi basis akrual untuk 

menjaga keselarasan penelitian. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian merupakan bukti adanya sebuah 

temuan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Untuk 
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mengemukakan penelitiannya, peneliti melakukan analisis menggunakan 

New Institutional Sociology. Analisis tersebut dilakukan sebagai berikut: 

i. Institutional isomorphism: Untuk melihat keterjadian institutional 

isomorphism, penelitian melihat proses dari hasil pelembagaan dari 

proses pengimplementasian akuntansi di Pemkab Malang. 

Institutional isomorphism dapat dideteksi apabila suatu organisasi 

melihat lingkungan sekitarnya untuk memilih tindakan dan perilaku 

yang untuk dilakukan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi adanya 

institutional isomorphism, antara lain: 

 Coercive isomorphism: hal ini timbul karena adanya tekanan 

formal melalui cara-cara politik dan hukum atau pengendalian 

atas akses sumber daya. Keputusan Pemkab Malang untuk 

menerapkan akuntansi basis akrual dapat dilihat dengan 

adanya desakan dari landasan hukum.  

 Mimetic isomorphism: hal ini dapat terjadi ketika organisasi 

tersebut cenderung meniru struktur organisasi lain yang 

dianggap lebih baik dan berhasil. Seperti Pemkab Malang 

yang memutuskan untuk melakukan studi banding terhadap 

daerah yang lebih dulu menerapkan basis akrual. 

 Normative isomorphism: hal ini dapat terjadi ketika suatu 

organisasi bertindak profesional sesuai dengan norma-norma 

dan budaya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. 

Seperti Pemkab Malang yang bekerja sama dengan pihak-

pihak profesional dalam pelatihan dan pendampingan 

penyusunan laporan keuangan. 
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ii. Decoupling: hal ini dapat dilihat saat organisasi melakukan suatu 

proses untuk menjaga keselarasan antara kebijakan formal dengan 

praktik yang sebenernya terjadi. Decoupling dapat dilihat ketika 

Pemkab Malang berusaha menyesuaikan antara kebijakan yang ada 

dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Peneliti dalam penelitian ini melakukan penyesuaian dan modifikasi 

selama proses analisis data. Berikut langkah-langkah analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Pengumpulan data mentah melalui wawancara. Peneliti melakukan 

observasi awal mengenai informan yang bisa dan mampu untuk 

membantu penelitian dengan disesuaikan berdasarkan lingkup 

pekerjaannya. Kemudian wawancara dilakukan berdasarkan ketersediaan 

dari masing-masing informan, dimulai dari bagian Inspektorat, setelah itu 

di BPKAD, Bappeda dan yang terakhir Dinkes. Selanjutnya peneliti 

melakukan kajian atas data yang diperoleh, apabila peneliti belum 

menemukan jawaban atas penelitian atau dirasa ada yang kurang maka 

peneliti melakukan proses wawancara tambahan untuk melengkapi 

datanya. Setelah dirasa cukup, peneliti melanjutnya ke tahap berikutnya. 

2. Transkrip data. Data hasil wawancara yang terekam dalam recorder 

kemudian diterjemahkan dalam bentuk kata-kata, sehingga hasil 

wawancara dapat teramati melalui tulisan. 

3. Pengelompokan data. Data yang telah di transkrip kemudian diambil data 

pokok yang dikelompokkan sesuai dengan tema. Pengelompokkan 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan informasi berdasarkan 4 kategori 

yaitu mimetic, coercive, normative dan decoupling. Setelah itu peneliti 

melakukan proses penyerdehanaan dari kategori tersebut dengan 
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memilih mana yang dapat dijadikan kunci dan menunjukkan adanya 

proses pelembagaan akuntansi basis akrual. 

4. Penyimpulan sementara dilakukan dengan mengambil simpulan 

sementara atas proses penyerdehanaan yang dilakukan. Peneliti 

melakukan penyimpulan sementara dengan memberikan bukti adanya 

temuan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Tujuannya agar 

tidak ada esensi pelembagaan yang dihilangkan ataupun ditambahkan 

sehingga penelitian ini dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya 

dalam proses pelembagaan akuntansi akrual di Pemkab Malang.  

5. Triangulasi atau pengecekan silang. Dapat dikatakan sebagai upaya 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Peneliti melakukan proses triangulasi dengan melakukan 

perbandingan informan dengan menanyakan satu hal ke informan yang 

berbeda dan perbandingan waktu dengan menanyakan hal sama pada 

informan yang sama pada waktu yang berbeda. Peneliti juga 

menggunakan bahan referensi untuk melengkapi hasil temuannya. Bahan 

referensi tersebut berasal dari: peraturan terkait akuntansi basis akrual 

seperti PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, 

peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

(RKPD), dan dokumen pendukung lain yang memiliki relevansi dengan 

fokus penelitian. 

6. Penyimpulan akhir merupakan proses pengambilan keputusan dengan 

menjelaskan proses institusionalisasi akuntansi basis akrual pada 

Pemkab Malang dengan memunculkan sebuah proses perubahan yang 

dilakukan oleh organisasi tersebut. Untuk mengemukakan penelitiannya, 

peneliti menggunakan model verfication milik Milles dan Huberman 
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dengan melakukan analisis menggunakan NIS. Untuk menjaga 

objektivitas hasil penelitan, data yang diperoleh selanjutnya direkonstruksi 

berdasarkan konteks dan realitas yang digambarkan oleh informan. 

Peneliti dalam hal ini hanya menjembatani keragaman subjektivitas para 

informan sehingga realitas yang terungkap merupakan refleksi yang 

dihayati oleh informan. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini 

merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. 
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BAB IV 

PERUBAHAN ORGANISASI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa 

Timur dengan luas wilayah 3.534.86 km2. Secara geografis Kabupaten Malang 

memiliki letak koordinat  112o17' sampai 112o57' Bujur Timur dan 7o44' sampai 

8o26' Lintang Selatan dengan batas-batas administratif sebagai berikut: 

 Tengah : Kota Malang 

 Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang dan Kota Batu 

 Timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang 

 Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri 

 Selatan : Samudera Indonesia 

Pada tahun 2015, Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk sebanyak 

2.544.315 jiwa yang tersebar dalam 33 kecamatan dengan 378 desa dan 12 

kelurahan. 

Pemkab dipimpin oleh Bupati Dr. H. Rendra Kresna dengan jargonnya 

"MADEP MANTEP MANETEP" yang juga merupakan visi pemerintah daerah 

tersebut. Visi Kabupaten Malang adalah mewujudkan sebuah Kabupaten yang 

Istiqomah dengan mental pekerja keras dalam mencapai kemajuan 

pembangunan yang memiliki manfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan. 

Sementara misi Pembangunan Kabupaten Malang dikelompokkan dalam tujuh 

pokok bagian, antara lain: revolusi mental, reformasi birokrasi, peningkatan 
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indeks pembangunan manusia, mengembangkan wisata dan agro-kompleks, 

percepatan pembangunan dengan berorientasi pada pedesaan, meningkatkan 

infrastruktur, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup 

Kepala Daerah dalam melakukan urusan pemerintahannya akan dibantu 

oleh perangkat daerah. Perangkat daerah memiliki tugas untuk menunjang 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, menata dan menyelaraskan fungsi 

koordinasi serta memuwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pembentukan perangkat daerah berpedoman pada UU No. 9 tahun 2015 tentang 

perangkat daerah yang didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran 

yang disesuaikan sesuai dengan beban kerja. Pembentukan perangkat daerah 

diatur dalam peraturan daerah yang berlandaskan pada prinsip penataan 

organisasi yang disesuaikan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian 

tugas, rentang pengendalian, tata kerja, fleksibilitas, urusan pemerintahan, serta 

intensitas kerja pemerintahan dan potensi daerah. 

Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 

2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dalam memimpin 

penyelenggaraan pemerintahannya Bupati Kabupaten Malang dibantu oleh 

perangkat daerah yang terbagi dalam 6 bagian yaitu; Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan 

Kecamatan.  

 Sekretariat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang 

bertugas menyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi dan 

tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala 

Daerah.  
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 Sekretariat DPRD membantu tugas pemerintahan dalam unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Tugas dan fungsi tersebut meliputi perumusan perencanaan, perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, pelaksanaan administrasi DPRD serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Daerah. 

 Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas internal dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur. 

Inspektorat Daerah memiliki tugas pokok dalam pengawasan terhadap 

kepatuhan suatu kebijakan dan prosedur, pengawasan terhadap 

kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan 

pemerintahan, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

SKPD. 

 Dinas Daerah bertugas untuk membantu Bupati dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya. 

Pemkab Malang memiliki 25 SKPD berbentuk dinas yang bertugas untuk 

melaksanakan beberapa fungsi seperti: perumusan kebijakan teknis, 

pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan 

pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan bidangnya. Dinas-dinas 

tersebut seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga, dll.  

 Badan Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang yang mengatur dan mengurus kelancaran pelaksanaan fungsi 

inti. Pemkab Malang memiliki 7 SKPD berbentuk badan yang berfungsi 

untuk: melakukan perumusan kebijakan teknis dan penunjang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa jenis badan daerah 
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anatara lain: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dll. 

 Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif dibawah 

kabupaten atau kota. Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan yang 

wilayah kerjanya dipimpin oleh seorang camat sebagai pelaksana urusan 

teknis di bawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Kecamatan memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan, 

pemberian pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemkab Malang untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerahnya 

harus melakukan serangkaian kegiatan yang membutuhkan pengelolaan 

keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyusun laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar 

yang telah diatur oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuatan hukum. 

Sehingga setiap bagian pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib untuk 

menerapkan standar tersebut. 

Pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan PP No. 71 yang 

menghimbau seluruh bagian pemerintahannya baik pusat maupun daerah untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual selambat-lambatnya dilaksanakan di tahun 

2015. Penerapan akuntansi basis akrual ini dapat dikatakan sebagai hal baru 

karena sebelumnya mereka masih menerapkan standar akuntansi cash toward 

accrual. Terbitnya regulasi tersebut mendorong Pemkab Malang untuk 

melakukan perubahan organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan 

menerapkan standar akuntansi basis akrual.  

Proses dilakukannya perubahan membutuhkan tahapan-tahapan agar 

tujuan perubahan tersebut dapat tercapai. Lewin (1951) mengagas bahwa ada 

tiga model tahapan yang dapat diterapkan saat melakukan perubahan 
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organisasi. Pertama, mengatasi tekanan yang berasal dari resistensi individu 

atau kelompok. Dalam hal ini, SDM memiliki peran yang penting karena mereka 

adalah ujung tombak dalam pelaksanaan basis akrual. Apabila SDM tersebut 

cenderung resisten, maka hambatan dalam pelaksanaan basis akrual juga akan 

semakin besar. Untuk mengurangi tingkat resistensi tersebut, Pemkab Malang 

harus memiliki komitmen bersama untuk menyiapkan diri dalam melakukan suatu 

perubahan. Selain itu pemberian sosialisasi  tentang pentingnya basis akrual 

juga dapat membantu mengurangi resistensi dengan membuka cara pikir akan 

manfaat dan pentingnya basis akrual. 

Kedua, mengubah organisasi ke dalam kondisi yang diinginkan yaitu 

mulai mempersiapkan diri dalam menerapkan akuntansi basis akrual. Saat tahap 

ini dilakukan, Pemkab Malang harus dapat keluar dari kondisi status quo dengan 

terus mendorong dilakukannya perubahan. Nantinya berbagai persiapan akan 

mulai dilakukan sebagai bekal untuk menerapkan basis akrual. Terakhir, 

menstabilkan perubahan hingga akhirnya perubahan tersebut dapat bertahan 

seiring waktu dan dapat terinstitusionalisasikan. Saat perubahan mulai dilakukan 

situasi baru akan mulai dirasakan, hambatan dan permasalahan akan mulai 

timbul. Pada saat inilah Pemkab Malang harus bergerak cepat untuk mengurangi 

hambatan dan memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut 

perlu dilakukan karena SDM masih memiliki upaya untuk kembali ke kondisi 

sebelumnya, untuk itu mereka harus terus di dorong agar dapat beradaptasi dan 

berada di zona nyaman yang baru. 

 

4.2 Membuka Pandangan mengenai Basis Akrual 

Terbitnya UU No. 17 tahun 2003 mewajibkan setiap pemerintah daerah 

untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya 
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berdasarkan SAP yang berlaku. SAP tersebut dituangkan dalam PP No. 24 

tahun 2005 dengan menggunakan standar akuntansi dengan basis cash toward 

accrual. Basis tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk transisi sebelum akhirnya 

di tahun 2010 pemerintah pusat menerbitkan PP No. 71 tahun 2010 yang 

mewajibkan setiap pemerintahan termasuk daerah untuk menggunakan standar 

akuntansi berbasis akrual. Penerapan basis akrual sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas penyajian keuangan pemerintah agar dapat menyediakan 

informasi secara aktual. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi atas kinerja pemerintahan, mengidentifikasi perubahan dan posisi 

keuangan, mengukur kapasitas pendanaan milik pemerintah dan mewujudkan 

pengelolaan yang baik dalam penggunaan sumber daya yang ada. 

Perubahan dari basis cash toward accrual ke basis akrual merupakan 

suatu hal baru bagi pemerintah daerah termasuk Pemkab Malang. Jika 

sebelumnya dalam PP No. 24 tahun 2005 pemerintah daerah hanya diwajibkan 

menyusun 4 (empat) laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi 

anggaran, neraca, laporan arus kas dan CALK, dengan terbitnya PP No. 71 

tahun 2010 mereka diharuskan membuat 7 (tujuh) laporan keuangan dengan 

menambahkan laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

dan laporan perubahan ekuitas. Pemerintah Pusat kemudian menerbitkan 

Permendagri No. 64 tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi 

berbasis akrual untuk pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam membantu pelaksanaan praktik basis akrual.  

Penerapan akuntansi basis akrual di Pemkab Malang di mulai dari 

himbauan pemerintahan pusat melalui serangkaian bentuk kebijakan 

pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Yustin selaku Kasi Pelaporan 

Keuangan yang menyatakan bahwa: 
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“Karena ya dasarnya aturan dari pemerintah ya. Itu sudah 2010 

kemarin kan sudah melakukan persiapan, tapi kita kan masih 

menunggu-nunggu waktu keluar Permen 64 itu, karena untuk 

pemda kan baru keluar Permen 64 ini akhir 2013.. 2015 kan mau 

gak mau kita harus pake (basis akrual), karena memangkan ada 

aturan dari pemerintah kita harus pake. Sudah kita pake tahun 

2015, batas akhir itu kita sudah memakai basis akrual.” 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Nurul selaku Kasi Akuntansi Belanja dan 

Pembiayaan di BPKAD, beliau mengatakan bahwa: 

“Dalam pemerintahan ini, kita mengacu pada UU, kemudian 

peraturan pemerintah PP 71, kemudian Permendagri 64 tahun 

2013. Mau tidak mau dari regulasi itu kita akhirnya menetapkan 

Perda tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual... Namanya 

peraturan, Undang-undang ya kita harus taati. Kalau sudah ada 

Undang-undang, lalu PP itu harus ditindaklanjuti dengan 

Permendagri. Pemda gak bikin ya kita bagian dari pemerintah 

kok, itu kan legalnya.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada paksaan dalam bentuk 

peraturan/kebijakan bagi seluruh organisasi pemerintahan di Indonesia untuk 

menerapkan akuntansi berbasis akrual.  Paksaan tersebut berasal dari UU, PP 

dan Permendagri yang kemudian harus ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan 

daerah. Terbitnya peraturan tersebut mengharuskan setiap organisasi 

pemerintahan di Indonesia termasuk Pemkab Malang untuk segera menerapkan 

akuntansi basis akrual paling lambat di tahun 2015. 

Pemkab Malang melalui BPKAD (Sebelumnya Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai leading sector harus segera 

melakukan berbagai perubahan untuk dapat menerapkan basis akrual. 

Perubahan tersebut membutuhkan suatu proses karena penerapan basis cash 

toward accrual dianggap lebih mudah dan telah melekat terutama bagi mereka 

yang menyusun laporan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
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Bu Nurul, Pemkab Malang belum memiliki pandangan mengenai praktik 

akuntansi basis akrual di pemerintahan, beliau menyatakan bahwa: 

“Awalnya kita belum ada pandangan seperti apa, memang akrual 

itu seperti itu kalau di akuntansi umum yang dijalankan karena 

kita perlu menggambarkan posisi real, tapi saya belum tau harus 

gimana.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mereka belum memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai basis akrual yang diterapkan di 

pemerintahan. Walaupun sebelumnya telah menggunakan basis cash toward 

accrual, tetapi akrual hanya diberlakukan pada unsur aset, utang dan ekuitas 

dana sehingga akrual yang diterapkan masih belum menyeluruh. Ditambah lagi 

mereka harus membuat 7 laporan keuangan yang 3 sebelumnya belum pernah 

mereka buat. Hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri yang harus dihadapi oleh 

Pemkab Malang. Bu Yustin juga mengungkapkan: 

“Waktu itu si liatnya, laporannya jadi banyak, gitu kan saya mikir 

bakal susah ini. Tapi mungkin itu namanya aturan mau gak mau 

harus melaksanakan... ya memang awalnya sulit tapi lama-

kelamaan kita optimislah bisa gitu, mungkin walaupun masih 

tertatih-tatih.” 

 

Kurangnya pengetahuan mengenai basis akrual dan banyaknya jumlah 

laporan yang harus dibuat menjadi kendala yang dirasakan oleh Pemkab 

Malang. Di sisi lain mereka tidak punya pilihan selain sesegera mungkin 

menerapkan basis akrual karena tuntutan PP No. 71 tahun 2010 dan 

Permendagri No. 64 tahun 2013. Untuk itu mereka perlu melakukan suatu bentuk 

tindak lanjut sebagai upaya menerapkan basis akrual. Bentuk tindak lanjut 

tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk segera 

menerapkan basis akrual, seperti yang diungkapkan oleh Bu Ita selaku Kasubag 

Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat, bahwa: 
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“... Kepala Daerah kita ini kan aware banget dengan segala 

sesuatu yang kaitannya dengan pencapaian target.. itu ada 

temuan yang menyatakan bahwa... Pemerintah Kabupaten 

Malang harus segera menyiapkan pencatatan keuangan berbasis 

akrual... sehingga Kepala Daerah-pun sadar bahwa sistem itu 

harus benar-benar diterapkan.” 

 

Bu Yustin juga mempertegas pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa: 

“Dari Pak Bupati sendiri, dari Pimpinan juga mereka 

menghendaki adanya tindak lanjut.. terus kemarinkan paling gak 

(penerapan basis akrual) kan tahun 2015, paling gak kita sudah 

persiapkan sebelumnya, ya sudahlah kita yang penting tidak 

melewati batas tahun itu, kita persiapkan dulu kita matangkan 

teorinya kita tanya-tanya ke orang-orang yang lebih kompeten 

seperti itu. Kita aware banget karena pimpinan juga (memacu) 

ayo kapan ini akrualnya. Persiapannya-kan macem-macem 

makanya SDMnya kita persiapkan, akuntansinya kita 

persiapkan.” 

 

Seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai sumber kesuksesan dalam 

menentukan arah dan tujuan terjadinya suatu perubahan. Kepala Daerah dan 

Pimpinan dalam hal ini adalah Kepala BPKAD memiliki andil dengan memberikan 

motivasi kepada setiap jajarannya agar implementasi basis akrual dapat 

terlaksana. Pemimpin memiliki peran untuk menjembatani suatu proses adaptasi, 

sehingga mereka harus berusaha memotivasi bawahannya dengan meyakinkan 

dan menjelaskan pentingnya dilakukan perubahan.  

Penerapan basis akrual merupakan suatu bentuk komitmen bersama 

yang harus segera ditindaklanjuti, terutama oleh BPKAD sebagai bagian dari 

penggerak perubahan. Langkah awal yang dilakukan BPKAD adalah dengan 

mengadakan sosialisasi tentang basis akrual kepada aparatur pemerintahan di 

Pemkab Malang. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Nurul yang menyatakan 

bahwa: 
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“(Tahun) 2014, Jadi diawali dari sosialisasi yang diberikan oleh 

Pak Bupati sendiri, tapi yang mengangas sini, jadi kita leading 

sector-nya kan. Karena acaranya kepala SKPD jadi pak Bupati 

dulu yang membuka. 2014 bulan apa ya, agustus. Terus berlanjut 

bulan apa itu sosialisasi untuk yang Sekdinnya, sekretaris. Jadi 

yang membuka Pak Bupati dengan narasumber yang bagus, ya 

kita cari referensi siapa narasumbernya yang bagus, itu dari 

Universitas Diponegoro, Pak Haryanto kalau gak salah. Kita 

openingnya itu, memberikan pencerahan akrual itu apa. Kasian 

sebenernya, harus merubah pola pikir kan... terus dilanjutkan ke 

kasubag-kasubagnya, terus dilanjutkan ke bendahara-

bendaharanya.”  

 

Bentuk komitmen dari Kepala Daerah juga dapat dilihat dari keseriusannya untuk 

menerapkan basis akrual, hal tersebut diungkapkan melalui hal berikut: 

"Selesai sosialisasi SAP accrual basis oleh BPKP ini,  nanti saya 

akan datangi SKPD-SKPD. Akan saya tanya Anda sebagai 

Kepala SKPD mengenai jurnal accrual basis untuk membuktikan 

apakah Anda sudah menyimak dengan baik atau tidak. Demikian 

tantang Bupati Malang, Rendra Kresna, kepada peserta pada 

sosialisasi penerapan SAP Berbasis Akrual pada Selasa 26 

Agustus 2014, di Hotel Solaris, Malang." bpkp.go.id 

 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa, Pemkab Malang memiliki 

keyakinan bahwa dengan adanya sosialisasi maka mereka dapat mengubah pola 

pikir yang sebelumnya terbiasa dengan cash toward accrual mulai ke basis 

akrual. Untuk mendukung hal tersebut mereka mendatangkan narasumber dari 

Universitas Diponegoro dengan dibantu oleh BPKP. Selain itu, peran dari Kepala 

Daerah juga dapat dilihat dari adanya motivasi dengan memacu jajaran 

aparaturnya terutama Kepala SKPD di Pemkab untuk menyimak dengan baik 

selama proses sosialisasi basis akrual dilakukan. 

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya resistensi yang 

dapat menghambat penerapan basis akuntansi akrual. Selain itu dengan adanya 

sosialisasi paling tidak telah membuka jendela pengetahuan mereka mengenai 
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manfaat basis akrual dan perbedaannya dengan basis cash toward accrual. 

Pemberian sosialisasi dilakukan dari tingkat top to down, yaitu mulai dari kepala 

SKPD, kemudian dilanjutkan ke mereka yang ada dibawahnya, seperti Sekretaris 

Dinas (Sekdin), Kepala Bidang hingga akhirnya staf. Tujuannya agar manajer di 

tingkat top dapat memotivasi mereka yang ada dibawahnya.  

Dalam kenyataannya, tidak semua aparatur memiliki cara pandang yang 

sama untuk menerapkan basis akrual. Tetapi dengan adanya motivasi dan 

dukungan dari pemimpin, serta komitmen untuk melakukan perubahan maka 

penerapan basis akrual dapat dilakukan. Tentu saja kendala dan permasalahan 

akan tetap muncul, tetapi asalkan Pemkab Malang mau belajar maka masalah 

tersebut akan dapat teratasi. 

 

4.3 Persiapan Penerapan Akuntansi Basis Akrual 

Ada 5 (lima) strategi yang dilakukan oleh Pemkab Malang sebagai upaya 

untuk menyiapkan diri dalam penerapan akuntansi basis akrual. Startegi tersebut 

antara lain; pemberian pelatihan terhadap sumber daya manusia pemilihan 

aplikasi sistem informasi akuntansi, penetapan landasan hukum, penataan aset 

dan restatement laporan keuangan.   

4.3.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting bagi 

perubahan organisasi, karena merekalah yang secara langsung terjun dalam 

siklus kegiatan organisasi. Sehingga kualitas SDM akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan terjadinya suatu perubahan organisasi. Apabila SDM tersebut 

kurang konsisten dan cenderung resisten terhadap adanya perubahan, maka 

akan menghambat tercapainya tujuan organisasi (Judge dan Robbins, 2008). 
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Untuk mengurangi resistensi dalam penerapan basis akrual, Pemkab Malang 

telah melakukan sosialisasi untuk membuka wawasan aparatur pemerintahannya 

akan manfaat dan pentingnya basis akrual. Tetapi sosialisasi saja tidak cukup 

untuk mengurangi resistensi yang berasal dari SDM, mereka perlu melakukan 

strategi-strategi  lain yang nantinya dapat membantu SDM dalam menerapkan 

basis akrual. 

Pemkab Malang sadar akan pentingnya kompetensi aparatur 

pemerintahan terutama di BPKAD sebagai ujung tombak dalam penerapan basis 

akrual. Tahun 2014, BPKAD melakukan mutasi kepada aparaturnya dengan 

menempatkan mereka yang berlatarbelakang akuntansi di bagian akuntansi. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Bu Yustin yang menyatakan bahwa: 

“Persiapan mulai 2014 kita sudah ada bimtek, dan di bidang 

akuntansi sendiri kita sudah paling gak staff yang ada di sini itu 

rata-rata basic pendidikan akuntansi, kalau kemarinkan disebar 

itu, ada beberapa aja.” 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bu Nurul yang mengatakan bahwa: 

“SDM diupayakan dari bidang akuntansi yang sebelumnya gak 

akuntansi terpaksa dipindahkan ke bidang lain, di bidang lain ada 

akuntansi taruh di sini, ini juga sebagai upaya dalam rangka 

persiapan penyusunan laporan keuangan, sebagai petunjuk 

pimpinan seperti itu... ada beberapa temen-temen meskipun gak 

da background akuntansi ternyata lebih pintar, ya tetep kita 

pertahankan.” 

 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa BPKAD sebagai ujung tombak 

dalam penerapan basis akrual berusaha untuk memperkuat jajaran aparaturnya 

dengan melakukan penataan terhadap SDM yang disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi. Walaupun tidak semua aparatur memiliki latar 

belakang akuntansi tetapi beberapa dari mereka memiliki pengalaman yang 
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cukup di bidang pengelolaan keuangan, sehingga tetap dipertahankan 

dibagiannya. Penataan tersebut merupakan perubahan yang dilakukan di internal 

BPKAD sebagai bentuk persiapan penerapan akrual karena nantinya mereka 

harus mendukung organisasi-organisasi lain di Pemkab Malang. Selain itu, 

dengan melakukan penataan terhadap SDM, mereka dapat melihat suatu 

permasalahan dengan cara pandang yang sama dan menemukan jalan keluar 

yang searah (DiMaggio dan Powell, 1983).  

BPKAD juga memperkuat SDMnya dengan memberikan pelatihan untuk 

aparaturnya. Strategi tersebut oleh BPKAD juga dilakukan terhadap SKPD-SKPD 

lain terutama aparatur di bidang pengelolaan keuangan dalam persiapan 

penerapan akuntansi. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Yustin bahwa: 

“Bimtek-bimtek tidak hanya di sini aja di SKPD juga gitu, kita 

bimtek semuanya, walaupun mungkin basic akuntansinya belum 

menyebar semuanya karena kekurangan SDM, tapi paling gak 

kita adakan pelatihan terus menerus. Lama-lama SKPD juga 

mandiri dan bisa.” 

 

Penyataan tersebut menunjukkan bahwa SDM yang ada di SKPD-SKPD lain 

belum seluruhnya memiliki latar belakang akuntansi dan dapat dikatakan hanya 

BPKAD saja yang memiliki SDM yang cukup memadai. Lemahnya kualitas SDM 

di bidang pengelolaan juga dirasakan oleh Bu Hanik selaku staff akuntansi dan 

pelaporan di Dinas Kesehatan, bahwa:  

“Di dinas kesehatan ini tenaganya masih di bidang keuangan 

masih kurang, rekruitmennya juga jarangkan kalau untuk bidang 

keuangan dan akuntansi.” 

 

Hal serupa juga terjadi Inspektor yang mana tidak semua bagian pengelolaan 

keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, Bu Ita mengungkapkan: 
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“Di inspektorat untuk akunting yang bikin pelaporan ada 5 (lima) 

orang. Background-nya tidak semua akuntansi, yang akuntansi 2 

(dua), yang 3 (tiga) ada yang dari psikologi, ada yang dari edsos, 

(dan) yang dari manajemen.” 

 

Lemahnya kualitas SDM tersebut dapat menjadi batu sandungan saat 

melakukan implementasi basis akrual. Untuk mengatasinya mereka memberikan 

pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis kepada aparatur di Pemkab Malang. 

Adanya bimbingan teknis tersebut juga dirasakan oleh Bu Ita yang menyatakan 

bahwa: 

“Persiapan (kita) mulai awal 2015, jadi pelatihan-pelatihan 

kepada bendahara, bimtek, pendampingan oleh BPK ini sudah 

mulai dilakukan mulai awal 2015. Yang mengadakan dari 

keuangan (BPKAD) mengundang BPKP.” 

 

BPKAD bekerja sama dengan BPKP dalam memberikan pelatihan 

terhadap aparaturnya. BPKP dalam hal ini memiliki peran untuk menyalurkan 

pengetahuan dalam penerapan basis akrual dengan membuka wawasan dan 

mengubah pola pikir tentang penerapan basis akrual. Kegiatan pelatihan 

mengenai basis akrual kepada bendahara-bendahara yang ada pemerintahan 

dilakukan oleh BPKAD pada awal 2015. Selain pelatihan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap basis akrual, BPKAD juga melakukan pelatihan terhadap 

penguasaan aplikasi sistem informasi akuntansi. Hal tersebut diutarakan oleh Bu 

Yustin bahwa: 

“... fokus di penyusunan akrual ya 2014 kemarin kita intens dan 

sistem pun kita bimtek. Karena-kan sistemkan harus 

diperbaharui, ada update dengan sistem akrual, kan harus 

belajar lagi dari awal kan temen-temen, itu kita bimtek terus.”  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Nurul yang menyatakan bahwa: 
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“.. terus Januari 2015 itu untuk sistemnya-kan versi baru, 

dilakukan bimtek lagi tapi langsung ke teknisinya, operator 

bendahara itu Januari 2015, terus migrasi data dikumpulkan lagi 

orang-orangnya. Jadi diulang-ulang terus biar pelaksana 

teknisnya dong. Narasumber tetep aja kita pake dari BPKP, jadi 

diulang-ulang memang, saya sampai bosen.” 

 

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesadaran untuk 

menyesuaikan diri dengan basis akuntansi akrual melalui pemberian pelatihan. 

Agar pengetahuan yang diserap tidak mudah luntur, BPKAD melakukan kegiatan 

pelatihan secara terus-menerus. Hal tersebut juga dilakukan agar penerapan 

sistem akuntansi yang baru dapat sesegera mungkin melekat pada diri masing-

masing aparatur di Pemkab Malang. Pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis 

merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di 

Pemkab Malang. Jantong (2016) menyatakan, untuk dapat meningkatkan 

keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pemberian pelatihan dan 

pendampingan perlu dilakukan. 

Bukti adanya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga dapat dilihat 

berdasarkan dokumen Matriks Realisasi Rencana Operasional Program Kegiatan 

tahun 2014 milik BPKAD. Berdasarkan dokumen tersebut, BPKAD telah 

melakukan program kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi 

tentang pengelolaan keuangan daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah 

sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran 

SKPD serta pembantu bendahara yang dilaksanakan oleh bidang akuntansi dan 

pelaporan BPKAD. Salah satu tujuannya yaitu untuk mempersiapkan diri dalam 

menerapkan akuntansi basis akrual. 

Perhatian dalam peningkatan SDM tidak hanya dikaitkan dengan 

pemahaman terhadap SAP basis akrual saja, tetapi juga dilakukan untuk 

meningkatkan penguasaan aplikasi sistem informasi akuntansi. Perubahan atas 
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SAP tersebut juga akan memberikan perubahan terhadap aplikasi sistemnya 

karena harus dilakukan beberapa penyesuaian dengan basis akrual dan 

beberapa peraturan baru. Agar dapat mengoperasikannya, SDM tersebut harus 

diberikan pelatihan terlebih dahulu tentang tata cara pengoperasian aplikasi yang 

baru sebagai bekal sebelum akhirnya mulai mengoperasikan sistem tersebut.  

Memang perubahan yang dilakukan oleh Pemkab Malang terutama dari 

segi SDM tidak bisa dilakukan secara spontan, tetapi harus bertahap dan 

berkelanjutan. Apalagi untuk menghadapi suatu hal yang baru dibutuhkan proses 

yang memerlukan waktu. Walaupun Pemkab Malang masih kekurangan SDM 

yang ahli di bidangnya terutama yang memiliki latar belakang akuntansi, namun 

mereka mau tidak mau harus siap dalam melakukan implementasi basis akrual. 

Untuk itu dengan adanya dukungan dari segi teknologi dan pemberian pelatihan-

pelatihan yang memadai diharapkan dapat membantu SDM dalam mehamami 

akuntansi basis akrual. 

4.3.2 Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi 

Teknologi informasi (TI) terus berkembang sejalan dengan 

perkembangan peradapan ilmu manusia. Penggunaan teknologi informasi sangat 

diperlukan untuk membantu kinerja SDM agar lebih efektif dan efisien. Salah 

satunya adalah penggunaan aplikasi sistem informasi akuntansi untuk mengolah 

data akuntansi agar output yang dihasilkan dapat lebih cepat dan tepat. 

Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah 

untuk menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing daerahnya. Untuk itu, Pemkab Malang memilih 

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Alasan pemilihan 

SIMDA diungkapkan Bu Yustin yang mengatakan bahwa: 
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“Sudah dari 2006 sudah kerja sama dengan BPKP dan kita 

lanjutkan terus kerjasamanya dan kebanyakan seluruh Indonesia 

juga pake SIMDA, daripada kita beda sendiri nanti terkait masih 

ada trouble atau apa itu susah... Kalau kemarin kan SIMBADA, 

sistem yang berbeda, sekarang mereka sudah update ke sistem 

yang baru, kemarin harus entry lagi kesini manual, sekarang 

sudah konek karena sistemnya sama.” 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Nurul sebagai berikut: 

“Kemudian sistem kita bekerjasama dengan BPKP yaitu SIMDA, 

itu sudah dilakukan versi akrual... BPKP itu kan juga institusi, dia 

juga kompeten, koordinasinya kan juga gampang, sudah dipake 

dibeberapa kabupaten, ketergantungan itu kita pilih (SIMDA) 

BPKP, kalau pilih selain BPKP pertimbangannya dalam hal 

kendala nanti kita terhambat.” 

 

Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa penggunaan SIMDA dipilih 

karena adanya kepercayaan dari Pemkab Malang terhadap kinerja BPKP. 

SIMDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan 

pemerintah daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan 

pelaporan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk fasilitasi bagi pemerintah daerah untuk 

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Selain itu BPKP 

juga dipandang sebagai suatu institusi pemerintahan yang kompeten karena 

produk sistemnya telah dipakai oleh beberapa kabupaten/kota di daerah lain. 

Penggunaan SIMDA tersebut tidak hanya untuk pengelolaan keuangan saja 

tetapi untuk pengelolaan aset. Pemkab Malang mengubah penggunaan sistem 

pengelolaan asetn yang sebelumnya mereka pakai dengan SIMDA, sehingga 

dapat mempermudahkan dalam pemindahan informasi keuangan. 

SIMDA memang sudah digunakan oleh Pemkab Malang saat pelaporan 

keuangan pemerintah masih berbasis cash toward accrual dan mereka 

merasakan sudah familiar dalam penggunaan SIMDA milik BPKP walaupun 
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dalam penerapan basis akrual, SIMDA tersebut perlu dikembangkan dan  

disesuaikan. Pengembangan sistem akuntansi tersebut dilakukan untuk 

memenuhi kepentingan legitimasi agar kinerja organisasi dapat lebih efisien, 

efektif, produktif, transparan serta akuntabel (Mirna, 2011). 

Dari segi TI, Pemkab Malang dapat dikatakan sudah siap dalam 

melakukan implementasi basis akrual. Hal tersebut ditujukkan dengan adanya 

aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis akrual yaitu SIDMA versi akrual. 

Dengan adanya sistem informasi tersebut, Pemkab Malang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya saat basis akrual 

sudah diterapkan. 

4.3.3 Penetapan Landasan Hukum  

Pemerintah daerah dalam melakukan tindakannya, baik di lapangan 

maupun dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahnya, wajib berpedoman 

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Ouda (2014) mengemukakann bahwa, 

salah satu hal penting yang mendukung dalam implementasi akuntansi basis 

akrual oleh negara berkembang adalah landasan hukum. Walaupun pemerintah 

pusat telah mengeluarkan PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 

2013 tetapi kebijakan tersebut hanya mengenai kebijakan akuntansi dan 

bagaimana implementasi basis akrual dilaksanakan secara garis besar. 

Pemerintah daerah masih membutuhkan suatu kebijakan yang dapat 

menjebatani antara kebijakan dari pemerintah pusat dengan kondisi yang terjadi 

di daerah tersebut.  

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam 

PP No. 71 lampiran 1, tahapan penyusunan kebijakan akuntansi pada 

pemerintah daerah terdiri dari dua tahap yaitu penyusunan kebijakan pelaporan 

keuangan dan penyusunan kebijakan akun. Untuk mendukung hal tersebut, 
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dalam Permendagri No. 64 lampiran 2, pemerintah daerah harus mempersiapkan 

sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD). SAPD merupakan suatu instrumen 

untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan sesuai dengan standar 

yang berlaku serta prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double 

entry. SAPD ini nantinya digunakan sebagai pedoman dengan menjelaskan 

tentang siapa yang melakukan, jenis transaksi yang dicatat dan bagaimana 

transaksi diakui. 

Pembuatan SAPD telah dilakukan oleh BPKAD yang disesuaikan dengan 

keadaan organisasi di Pemkab Malang. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Nurul 

bahwa: 

“Dari persiapannya, untuk peraturannya kita persiapkan baik dari 

Perda tentang persiapan akuntansinya lalu sistemnya. Kita ada 

Perda No. 12, Perda No. 13 tentang sistem akuntansi 

pemerintahan, APD tahun 2014 yaitu langkah persiapan secara 

regulasinya.” 

 

Bu Yustin juga mempertegas pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa: 

“Untuk penyusunan kebijakan kita menyesuaikan dengan PP 71 

itu sama Permen 64 kita susun. Awalnya kita bikin tim fokus di 

sini, kita juga konsultasi dengan BPKP. Kita dulu fokus di sini saja 

sih, baru setelah jadi, belum jadi fiktif ya, kita undang dari bagian 

hukum, dari inspektorat, dari SKPD-SKPD penghasil, SKPD yang 

proyek ke PU-an itu kita undang, kita bahas bareng-bareng. Ini 

draft yang kita susun sesuai gak gitu, karena ada terkait aser, 

piutang dan sudah kita bahas dengan beberapa SKPD itu kita 

revisi, ada yang perlu di revisi kita revisi, akhirnya ya jadi. Tapi 

awalnya emang dari kita sendiri (BKPAD) intern kita, baru setelah 

setengah jadi kita undang SKPD yang lain dan itu didampingin 

BPKP” 

 

Pernyataan tersebut menggambarkan persiapan dalam bentuk regulasi 

yang dilakukan oleh Pemkab Malang melalui. Pemkab Malang dengan 

berkonsultasi dengan BPKP membuat draft SAPD, kemudian BPKAD 
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mengundang beberapa SKPD di Pemkab Malang untuk melakukan penyesuaian 

antara draft tersebut dengan kondisi masing-masing SKPD. Setelah drat SAPD 

tersebut disesuaikan, mereka menuangkannya dalam bentuk peraturan yang 

dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan dan memiliki kekuatan hukum. 

Peraturan tersebut disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 

tahun 2014 mengenai kebijakan akuntansi Pemkab Malang dan Perbup No. 13 

tahun 2014 mengenai sistem akuntansi Pemkab Malang.  

 Berdasarkan bukti dokumentasi yang ada, Pemkab Malang telah 

menetapkan Perbup No. 12 tahun 2014 dan Perbup No. 13 tahun 2014 yang 

disahkan oleh Bupati Malang pada tanggal 28 Mei 2014. Pengesahan tersebut 

telah sesuai dengan mandat Permendagri No. 64 tahun 2013 bahwa peraturan 

yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah harus 

disahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2014.  

Penyusunan kedua Perbup tersebut tidak serta-merta hanya menyalin isi 

dari SAP. Walaupun landasan pokok dari Perbup tersebut berasal dari PP No. 71 

dan Permendagri No. 64, tetapi Pemkab Malang melakukan pengembangan dan 

pemilihan metode pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang sesuai 

dengan kondisi yang ada. Selain itu, dalam penyusunan Bagan Akun Standar 

(BAS) yang merupakan pedoman pengkodean akun, Permendagri No. 64 

menyarankan untuk menggunakan kode akun hingga level 5. Sementara dalam 

Perbup No. 13, Pemkab Malang memilih untuk menggunakan kode akun hingga 

level 4. Hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh 

Pemkab Malang sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. 

 Pemkab Malang dari segi persiapan landasan hukum dapat dikatan sudah 

siap dalam melakukan implementasi basis akrual. Mereka membuat kebijakan-

kebijakan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang kemudian 
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disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, 

Pemkab Malang dapat memiliki pedoman yang akan mendukung setiap tindakan 

yang dilakukan 

4.3.4 Penataan Aset 

Salah satu hal yang menjadi sorotan penting saat akan melakukan 

implementasi basis akrual adalah terkait aset. Upaya untuk melakukan penataan 

aset sudah dimulai jauh-jauh hari, yaitu di tahun 2008 dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 3 tahun 2008 mengenai 

pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Perda tersebut, barang milik 

daerah harus dikelola dengan baik dan benar dengan memperhatikan azas 

fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas 

akuntabilitas dan azas kepastian nilai.  

Jumlahnya yang banyak dan nilainya yang signifikan dengan belum 

diimbangi oleh adanya penataan yang memadai menjadi permasalahan tersendiri 

yang harus segera dipecahkan. Permasalahan tersebut diungkapkan oleh Bu 

Nurul yang mengatakan bahwa: 

“Deadline paling lambat kan 3 bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. nah kita ada deadline, kita sudah selesai tapi ternyata 

di sana (bagian aset) ada pemberitahuan ada perubahan, 

terutama kalau bidang aset itu terkait dengan kapitalisasi itukan 

di SPKD terutama di binamarga misalkan ya, itu kan pada waktu 

mencatat aset itu, kan sesuai belanja modal, ternyata gak hanya 

belanja modal tapi disitu penghitung anggaran ditempatkan di 

barang jasa padahal itu juga kalau di barang jasa kan gak dicatat 

aset, padahal itu seharusnya diakui sebagai aset tetap karena 

apa, itu pemeliharaannya besar-besar... Tapi selama ini 

pemeliharaan itu selama ini di barang dan jasa, jadi kayak 

barang jasa sana kayak habis. Jadi akhirnya dipindah ke modal 

itu bisa, itu karena alasannya Permen PU nya itu mengatakan 

seperti itu, itu pemeliharaan. Padahal secara pengakuan itu 

mestinya diakui, dikapitalisasikan ke aset tetap di barang jasa 
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tapi dimasukkan di aset tetap. Nah itu keterbatasan SDM itu juga 

perlu, terutama di pengurus barang itu.”  

 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan dalam 

penataan aset belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena SDM 

yang mengelola aset belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai 

pengakuan aset terutama untuk aset tetap. Upaya untuk memecahkan masalah 

tersebut juga dilakukan oleh Pemkab Malang terutama bagi SDM pengurus 

barang, hal tersebut disampaikan oleh Bu Nurul bahwa: 

"..Pengurus barang itu di, apa namanya di tingkatkan 

kompetensinya, jadi sudah gak ada alasan lagi. Upaya-upaya itu 

telah dilakukan, jadi imej bahwa pengurus barang udah orang 

pensiunan aja, padahal engak, pengurus barang itu sejajar sama 

bendahara.. Jadi upayanya sekarang meningkatkan kompetensi 

dan meningkatkan fasilitasnya (seperti) peralatan, komputer, jadi 

gak ada alasan lagi." 

 

Peningkatan kompetensi SDM pada pengurus barang dan pemberian 

fasilitas yang memadai merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung 

penataan terhadap aset. Penataan terhadap aset juga dilakukan mengingat 

pentingnya aset pada saat penerapan basis akrual, hal tersebut diungkapkan 

oleh Bu Nurul bahwa: 

“Sekarangkan pengelolaan aset menjadi sorotan, kalau dulu 

mesti diabaikan. Dulu-kan melihatnya hanya terkait dengan 

belanja, pendapatan, terkait dengan keuangan saja, terhadap 

pengelolaan aset kurang diperhatikan.”  

 

Bu Yustin juga mengungkapkan: 

“Kan kita selama ini gak ada penyusutan, kalau akrual kan harus 

ada penyusutan... inventarisasinya, nah itu kan juga susah, 

segitu banyak aset... inventarisnya kita perbaiki data diaset kita 

perbaiki, ya mungkin memang belum 100% benar tapi mendekati 
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kebenaran. Dan komunikasi antara akuntansi dan aset harus 

harmonis, biar gak jalan sendiri-sendiri” 

 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa alasan dilakukannya 

penataan terhadap aset karena jumlahnya yang banyak dan nilainya yang 

signifikan, ditambah lagi dalam penerapan basis akrual aset tersebut harus 

disusutkan yang nantinya akan berpengaruh terhadap laporan operasional dan 

neraca sehingga Pemkab Malang harus memberikan perhatian lebih terhadap 

masalah aset. Pemkab Malang melalui Sekdanya memberikan himbauan kepada 

setiap pengurus barang untuk membantu BPKAD dalam melakukan kegiatan 

sensus barang milik daerah, walaupun hingga detik-detik akhir penyerahan 

pelaporan keuangan, masalah yang ditimbulkan akibat aset masih dirasakan 

terutama terkait dengan kapitulasi aset tetap.  

Belum teriventarisasikannya barang milik daerah secara baik akan 

menjadi batu sandungan yang harus segera diperbaiki oleh Pemkab Malang. 

Peningkatan kompetensi kerja dan pemberian fasilitas yang memadai menjadi 

upaya yang dilakukan oleh Pemkab untuk memperbaiki diri. Tentu saja 

permasalahan baru nantinya akan muncul dan Pemkab Malang harus terus 

berpacu untuk melakukan perbaikan dalam mendukung penerapan akuntansi 

basis akrual. 

4.3.5 Restatement Laporan Keuangan 

Pemkab Malang juga melakukan penyajian kembali (restatement) laporan 

keuangan di tahun anggaran 2014. Restatement dilakukan ketika pemerintah 

daerah untuk pertama kalinya akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi 

baru dengan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang ada di neraca. 

Akun-akun yang perlu disajikan kembali antara lain terkait piutang, persediaan, 

penyusutan, utang dan ekuitas.  



79 
 

Alasan Pemkab Malang melakukan restatement diungkapkan oleh Bu 

Yustin yang mengatakan bahwa: 

“Ada edaran, ada pemberitahuan juga bahwa sebelum kita 

akrual harus restatement, ya waktu itu kita masih mengumpulkan 

referensi-referensi apa sih yang harus kita lakukan, kita juga 

minta pendapat dari orang-orang yang kompeten di bidangnya 

saat itu BPKP” 

 

Alasan dilakukan restatement juga diperkuat oleh Bu Nurul yang menyatakan 

bahwa:  

“.. kita harus melakukan restatement istilahnya... karena apa, 

komparasi tidak bisa diperbandingkan di laporan keuangan 2014 

dan 2015.. nah itu menyulitkan.. jadi 2014 kita sajikan dengan 

belum adanya penyusutan, akhirnya dilakukan itu.. lalu dari sisi 

akun-akun yang mengalami penyesuaian terutama piutang, 

persediaan di tahun 2014, terkait dengan aset kita melakukan 

koreksi di tahun 2014. Jadi laporan keuangan di tahun 2015 sudah 

mengalami penyesuaian di saldo awalnya” 

 

Penyataan tersebut menunjukkan adanya pemberitahuan dalam bukti 

edaran bahwa sebelum menerapkan basis akrual akun-akun yang ada di neraca 

harus dilakukan restatement. Restatement tersebut mereka lakukan karena 

laporan keuangan di tahun 2014 dan di tahun 2015 perlu diperbandingkan 

terutama yang berhubungan dengan akun-akun di neraca untuk tujuan internal. 

Selain itu, restatement harus dilakukan karena mereka perlu melakukan 

penyesuaian terhadap saldo awal yang ada di neraca sebelum melakukan 

implementasi basis akrual. Khan dan Meyes (2009) menyatakan dalam 

pengimplementasian basis akrual, neraca awal harus dapat memberikan 

informasi dan penjelasan secara memadai terutama untuk audit, untuk itu 

penyesuaian terhadap akun-akun pada neraca tersebut perlu dilakukan.  
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Proses restatement biasanya akan memakan waktu lama karena harus 

memberikan perhatian terutama pada akun aset dan kewajiban. Bu Yustin juga 

mengungkapkan proses restatement yang dilakukan di Pemkab Malang: 

“.. dari pusat belum ada aturan yang baku bahwa restatement 

seperti apa. Nah kita kumpulkan bukti-bukti dan kertas kerja 

waktu itu.. Lebih ke buktinya itu aja, mengumpulkan bukti-bukti 

dokumen-dokumen. Itu dibantu juga sama BPKP, bikin akun 

neraca, kan di hutang-piutang itu yang berpengaruh diakun LO” 

 

Pada awalnya, mereka di BPKAD belajar terlebih dulu dengan mengumpulkan 

referensi-referensi yang berhubungan dengan restatement dan meminta 

pendapat BPKP untuk melakukannya. Setelah itu, baru mereka melakukan 

restatement dengan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan akun-

akun restatement yang kemudian dituangkan dalam kertas kerja dan dilakukan 

jurnal penyesuaian. Tahapan dilakukannya restatement tersebut sudah sesuai 

dengan Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri. Modul tersebut menyebutkan dua tahapan untuk melakukan restatement 

yaitu menyiapkan data terhadap akun-akun terkait neraca dan menyajikan 

kembali akun-akun tersebut terhadap neraca yang belum sama perlakuan 

kebijakannya. 

Pemkab Malang dari segi neraca telah melakukan persiapan untuk 

menerapkan akuntansi basis akrual dengan melakukan restatement sehingga 

neraca awal yang akan digunakan di tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian. 

Proses ini merupakan proses pendukung karena di tahun sebelumnya Pemkab 

Malang masih menggunakan basis cash toward accrual dan harus pindah ke 

basis akrual sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap akun-akun akrual di 

neraca agar tidak terjadi kebinggungan saat penerapan basis akrual. 
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4.4 Upaya Penerapan Akuntansi Basis Akrual 

Pesiapan-persiapan telah dilakukan oleh Pemkab Malang mulai dari 

pemberian pelatihan, pemilihan SIMDA, penetapan landasan hukum, penataan 

aset hingga melakukan restatement. Persiapan tersebut hanya bagian 

pendukung sebelum akhirnya implementasi basis akrual harus dilakukan. 

Akhirnya Pemkab Malang mau tidak mau harus melakukan implementasi basis 

akrual.  

Pemkab Malang memandang bahwa penerapan basis akrual merupakan 

sebuah bentuk rasa tunduk terhadap peraturan pemerintahan yang berlaku. 

Tetapi disatu sisi mereka belum memiliki pandangan tentang penerapan basis 

akrual di lapangan. Untuk itu mereka melakukan studi banding kepada daerah 

yang sebelumnya telah berhasil menerapkan basis akrual. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bu Nurul bahwa: 

“Studi banding kita Banyuwangi, waktu itu Banyuwangi itu salah 

satunya yang menerapkan akrual dan sudah WTP” 

 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Bu Ita yang menyatakan 

bahwa: 

“Jadi kita sudah pernah ke Banyuwangi.. Jadi karena mereka 

lebih dulu melaksanakan, jadi kita kemarin mengadop apa yang 

sudah dilakukan. Jadi mereka pertama ngumpulin bendahara 

dikasih bimtek awal, kemudian mulai nyoba implementasinya, 

kemudian ada konsultasi lanjutan, jadi kita mengadop dari sana. 

Karena mereka sudah setahun lebih dulu kan bikin laporan 

keuangan yang akrual.” 

 

Bu Yustin juga mengungkapkan: 

“Waktu itu ke Banyuwangi, karena Banyuwangi sudah 

menerapkan akrual sudah dari tahun 2012. Kita studi banding ke 

sana, kalau di Banyuwangi kan pake sistem sendiri, itu lebih 
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bagus lagi, karena Bupatinya sendiri sudah berkomitmen akan 

mendukung apapun langkah dari BPKAD, jadi waktu itu 

kayaknya web-base dasarnya. Jadi semua di kecamatan sudah 

pake web-base, jadi misal sudah akrual ya akrual penuh, jadi 

langsung real-time. Kalau di sini kan karena ya itu tadi kita 

keterbatasan dana juga jadi di kecamatan-kecamatan kita masih 

colok-colok data gitu, kita gak bisa real time. Paling tidak kita 

belajar gimana sih sistem akrual itu” 

 

 Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa, untuk dapat menerapkan 

basis akrual Pemkab Malang telah belajar kepada daerah lain yang lebih dulu 

menerapkan basis akrual dengan melakukan studi banding ke Pemkab 

Banyuwangi. Dari Pemkab Banyuwangi, Pemkab Malang belajar tentang 

bagaimana penerapan akuntansi akrual dan tindak lanjut yang dilakukan untuk 

mendukung penerapan tersebut. Nantinya pengetahuan yang diperoleh dapat 

digunakan saat penerapan basis akrual dan dapat dijadikan patokan dalam 

melakukan perbaikan. 

 Pemkab Malang melakukan tahapan-tahapan saat harus menerapkan 

basis akrual. Tahapan tersebut dijelaskan oleh Bu Nurul yang mengatakan 

bahwa: 

“Untuk tahapan-tahapan melakukan hal yang namanya akrual itu, 

kita estafet di bulan awal untuk akun-akun yang mengalami 

penyesuaian, terus kita secara Pemda dulu kita lakukan 

penyesuaian. Setelah itu kita sampaikan ke BPK, kemudian di 

SKPDnya setelah itu, jadi tidak bareng-bareng. Jadi tahapannya 

langsung kita kerjakan. Kalau nunggu SKPD pola pikirnya masih 

belum bisa karena pola pikirnya masih cash toward akrual. 

Terkait dengan ada munculnya piutang kita akhirnya masukan 

lagi yang namanya surat ketetapan pajak, sebelumnya kan 

belum ada di sistem, secara manual belum terncantum yang 

namanya piutang itu langsung muncul kas pada pendapatan. 

Akhirnya diakhir tahun kita melakukan entry lagi, tapi kita tidak 

melakukan entry dari awal sampai akhir cukup rekap bulanan kita 

masukkan perbulan saja, nanti diakhir tahun kita cek sistem 

penerimaannya berapa nah itu muncul piutang. Untuk akun-akun 
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yang lain seperti penyusutan kita buat kertas kerjanya 

penyusutan, terkait dengan itu kita dibantu BPK.” 

 

Pernyataan tersebut menggambarkan proses penerapan basis akrual yang 

dimulai dari BPKAD terlebih dahulu baru disampaikan ke SKPD-SKPD lain. Hal 

tersebut dilakukan karena di Pemkab Malang lebih memahami mengenai basis 

akrual adalah mereka yang ada di BPKAD, sementara SKPD-SKPD lain masih 

membutuhkan penyesuaian terkait penerapan basis tersebut.  

Masalah dan hambatan juga dirasakan oleh Pemkab saat mulai 

mengimplementasikan basis akrual. Pemkab Malang harus berupaya untuk 

menyeimbangkan keadaan yang dialami dengan memecahkan permasalahan 

dan melakukan perbaikan. Masalah utama yang sering mereka hadapi adalah 

terkait kualitas SDM. Saat beralih kekondisi yang baru, kebingungan dan 

kesalahan wajar jika sering ditemukan. Pemberian sosialisasi dan pelatihan 

hanyalah bekal dalam mempersiapkan diri, tetapi saat praktik dilakukan beberapa 

dari mereka masih belum menguasai dan masih memerlukan pembelajaran. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya tenaga pengelolaan keuangan yang memiliki 

latar belakang akuntansi sehingga pengetahuan yang diberikan belum dapat 

diserap sepenuhnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Pemkab 

Malang, pemberian pelatihan secara berkala juga dilakukan terutama terhadap 

praktik yang dilakukan di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Nurul yang 

mengatakan bahwa: 

“...antusias untuk belajar itu kan juga gak bisa langsung, Jadi 

kalau sudah kita lakukan biasanya ngerti, tapi kalau sudah di 

teori, awalnya teori dulu, ada gak nyambung, mereka akhirnya 

melakukankan, iki maksude piye, lha yang diajarin kemarin itu, 

nah akhirnya kesempatan kapan dikumpulkan lagi, akhirnya 

kayaknya sedikit konek-konek. Bentar lagi kita lakukan 

sosialisasi lagi, nantikan kita sampaikan lagi kendala-kendala 



84 
 

nah itu ternyata yang diajarkan dulu belum terimplementasi ya 

masalahnya yang kemarin itu. Jadi learning by doing.” 

 

 Penyataan tersebut menggambarkan bahwa agar pengetahuan yang 

diperoleh dapat lebih terserap, mereka belajar sambil menerapkan dalam praktik. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu Yustin yang menyatakan bahwa: 

“Kalau SKPD itu kayaknya butuh langsung praktik. Karena 

aplikasi itu yang mereka butuhkan, karena kalau teori aja itu gak 

pas kalau di daerah kecamatan sendiri itu kurang pas. Mereka 

pasti apa ini gak gitu paham. Mending langsung aplikasi bahwa 

nanti implementasinya begini lho, langsung mereka paham.” 

 

Pemberian pelatihan secara teknis dengan terjun secara langsung dalam 

penggunaan aplikasi juga didukung oleh pernyataan Bu Haryati Andayani selaku 

Kasubag Keuangan Bappeda Pemkab Malang, bahwa: 

“Biasanya SKPD dijadwal (pelatihannya)... langsung teknis, tapi 

gak semua SKPD, kan mungkin gak efektif, kalau lima-lima kan 

langsung gitu, jadi langsung mengena gitu lho langsung pas, 

tepat. Jadi mungkin jadwalnya hari rabu ini bappeda sama 

inspektorat ada 5 (lima) gitu terus ada timnya (pendamping)” 

 

Pemkab Malang berupaya menyesuaikan diri dalam menerapkan basis 

akrual dengan berusaha meningkatkan kualitas SDMnya melalui pemberian 

pelatihan. Mereka mengadakan pelatihan tersebut dengan membuat grup kecil 

dan memberikan pelatihan secara teknis dengan terjun langsung dalam 

penggunaan aplikasi sistem akuntansi. Hal tersebut dilakukan agar pengetahuan 

yang diberikan lebih mudah untuk diserap dan dapat lebih efektif karena terjun 

langsung dalam melakukan praktik seperti di lapangan. Pelatihan tersebut 

diberikan saat terjadi pembaharuan terhadap SIMDA akrual atau penyesuaian 

sistem dengan peraturan baru. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dari 
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masing-masing SKPD, agar manfaat yang dirasakan dapat tepat pada 

sasarannya.  

Selain pemberian pelatihan, BPKAD juga membuka konsultasi apabila 

SKPD-SKPD lain mengalami kesulitan dalam penerapan basis akrual. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Bu Yustin bahwa: 

“Di sini kita pun buka konsultasi gitu ya, kalau pun ada yang 

kurang paham atau apapun itu bisa berkonsultasi. Di sini pun kan 

engak manual palagi kan di sini sudah pake sistem ya banyak 

dimudahkan disitu juga.” 

 

Peran BPKAD dalam membantu SKPD lain saat terjadi kesulitan juga diamini 

oleh Bu Ita yang mengatakan bahwa:  

“Saat penyesuaian pasti ada kesangdung sana kesangdung sini, 

nah dalam kondisi ini, si Badan Pengelola Keuangan ini siap 

sedia pada saat kita mau konsul kapan saja. Teman-teman yang 

diseluruh SKPD ada kesulitan mereka bisa langsung konsul ke 

teman-teman yang dikeuangan.” 

 

BPKAD berupaya secara aktif dalam membantu SKPD-SKPD lain saat 

terjadi suatu kesulitan. Untuk itu hubungan komunikasi mereka harus tetap dijaga 

dengan baik agar informasi yang dihasilkan memiliki kejelasan dan tidak 

menimbulkan kebingungan. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah 

ketika terjadi kesalahan pencatatan, seperti yang pernah dirasakan oleh Bu Hanik 

yang menyatakan bahwa: 

"(Dalam akrual) modal, belanja modal, dia termin atau non-termin 

atau termin terakhir itu pengaruh sekali, kayak gini ini saya mau 

nyusun laporan keuangan tapi ternyata di sistem ada banyak 

sekali yang nyantol karena kemarin pada saat melakukan 

transaksi di kemarin-kemarin itu salah entry, kita gak 

memperhatikan tambahan-tambahan pullnya itu (akun) yang 

penting bisa cair sudah gak tau ini di klik apa pilihnya apa 

akhirnya benerin. Kita koordinasi sama sana (BPKAD) kalau 

telpon gak cukup ya ke sana, ini saya aja bolak-balik ke sana, 
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soalnya database kita kan juga ada di sana nah kalau kita gak 

bener otomatis laporan secara pemdanya ndak bener akhirnya 

sama-sama benerin sana juga nyarikan solusi.” 

 

Bu Yustin juga menambahkan: 

“Kesalahan itu umum, mereka (SKPD) kesini, solusinya gimana, 

ada beda dimana, tapi kan kita periksa dulu kok ada beda gini, 

dari SKPD oiya manut.” 

 

Saat terjadi suatu kesulitan ada kalanya BPKAD tidak dapat memecahkan 

masalah tersebut. Pada saat itulah mereka membutuhkan peran pihak ketiga 

untuk membantu menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan 

permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Yustin yang menyatakan 

bahwa: 

"Ini sekiranya ada konsultasi dari temen2 SKPD kok ada keluhan 

gini-gini, kita ke BPKP, BPKP bersedia kesini ya kita langsung 

bimtek. Dari sini sendiri yang mengangas dan menginginkan 

narasumber dari BPKP... Paling gak kita kumpulkan 

permasalahannya apa baru kita (hubungi) BPKP." 

 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Bu Ita yang mengatakan 

bahwa: 

"Kita gak secara langsung (ke BPKP). Jadi setiap kesulitan yang 

dirasakan oleh SKPD lain ditampung di sana (BPKAD). Kalau 

mereka bisa menyelesaikan mereka langsung selesaikan tapi 

kalau engak mereka mengkosultasikan ke BPKP karena mereka 

kan pendamping." 

 

BPKAD juga berupaya memecahkan permasalahan dengan belajar 

melalui forum akuntansi dan forum SIMDA. Seperti yang diungkapkan oleh Bu 

Nurul, bahwa: 

“Di SIMDA juga ada forum SIMDA, kalau ada kesulitan ya 

membaca itu, masing-masing kabupaten ada yang sudah hatam 
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lah, oiya kok ada kesamaan masalah, nah disitu dapat informasi 

antara lain dari situ, termasuk BPKP untuk konsultasi, kalau ada 

permasalahan ya ke BPKP.” 

 

Peran adanya forum-forum tersebut juga diungkapkan oleh Bu Yustin yang 

mengatakan bahwa: 

"Di sini kan kalau forumnya sesama bidang akuntansi itu yang 

bikin propinsi, ada aturan baru disharing, ada permasalahan 

disharing dan propinsi juga sepertinya kalau ada masalah mongo 

kesini... Forum simda itu khusus untuk administrator simdanya 

terkait akuntansi. Kalau yang di propinsi itu terkait penyusunan 

laporan keuangan, masalah-masalah umum laporan keuangan." 

 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa berbagai upaya dilakukan 

oleh BPKAD sebagai leading sector dalam penerapan akuntansi akrual dengan 

berusaha secara aktif mencari solusi setiap permasalahan. Mereka membantu 

SKPD-SKPD lain dengan membuka konsultasi apabila terjadi kesulitan selama 

penerapan basis akrual. Saat melakukan penelitian di BPKAD, peneliti juga 

melihat ada beberapa aparatur dari kecamatan yang sedang melakukan 

konsultasi dengan staf-staf di bagian akuntansi. Mereka datang langsung ke 

BPKAD untuk memecahkan permasalahan terutama terkait kesalahan 

pencatatan yang dilakukan oleh aparatur kecamatan tersebut. Hal tersebut juga 

membuktikan bawah kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD untuk membantu 

SKPD-SKPD lain dalam memecahkan permasalahan benar-benar telah 

dilakukan. 

Ketika BPKAD tidak dapat memecahkan masalah tersebut, mereka akan 

meminta bantuan BPKP untuk mencari jalan keluarnya dengan terlebih dulu 

menggumpulkan permasalahan-permasalahan tersebut. Selain itu BPKAD juga 

berusaha memecahkan permasalahan terutama yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan keuangan dengan belajar dari pengalaman daerah lain 
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melalui forum bidang akuntansi milik provinsi Jawa Timur ataupun melalui forum 

SIMDA. Adanya forum tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk saling 

bertukar informasi secara lebih cepat, tidak hanya dalam menghadapi 

permasalahan tetapi juga mengenai update kebijakan pemerintah pusat yang 

baru diterbitkan. 

Perbaikan juga ditunjukkan salah satunya mengenai aset. Aset memang 

menjadi momok tersendiri bagi beberapa pemerintah daerah termasuk Pemkab 

Malang.  Tidak jarang aset juga menjadi permasalahan sendiri yang tidak lepas 

saat penerapan basis akrual. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Angga 

Sumarsono selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Pemkab bahwa: 

“Kalau penganggaran dan pembendaharaan itu gak seberapa, 

yang pembukuannya yang agak ruwet, soalnya kita kan jadikan 

satu dengan aset juga kan jadinya macet, ruwet." 

 

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan adalah dengan membentuk tim 

penghapusan aset. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Nurul yang mengatakan 

bahwa: 

“Yang terjadi di neraca itu sekarang dicermati, baik itu aset yang 

dihapus itu kan lari ke aset lainnya, itu barang rusak dulu gak 

disusutkan. nah itu kalau di SKPD kayak printer, wes dicatat 

barang rusak aja. Kalau sekarang mereka mikir kan ada 

menghitung akumulasi penyusutannya, mereka harus 

mencermati, apakah barang ini rusak bener, nah ketika diusut 

masuk di usulan penghapusan pun juga harus menyampaikan ke 

pak Sekda bahwa barang-barang ini rusak, nah nanti (tugas) tim 

penghapusan. Masih belum jalan sih walaupun sudah ada SK-

nya.” 

 

Bentuk perbaikan tersebut merupakan keseriusan Pemkab Malang dalam 

mendukung setiap kegiatan pemerintahan terutama dalam penerapan basis 
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akrual. Mereka membentuk tim penghapusan atas aset untuk menilai kelayakan 

aset yang ada di Pemkab Malang yang berada langsung dibawah Sekda. 

Pemkab Malang juga harus berupaya untuk menstabilkannya dengan 

membakukan kondisi tersebut. Hal tersebut dilakukan saat situasi baru sudah 

mulai dirasakan dan perbaikan juga sudah dilakukan. Caranya dengan 

menuangkannya ke dalam suatu kebijakan sehingga SDM tidak berupaya untuk 

kembali ke kondisi sebelumnya. Salah satunya adalah bentuk perbaikan 

peraturan mengenai kebijakan akuntansi yang dilaksanakan di Pemkab Malang. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Nurul yang menyatakan bahwa: 

"Karena waktu dikebijakan akuntansi nah ini ada point yang 

menyebutkan tahun N-1 ternyata di bultek itu tahun ke N sudah 

disebutkan. Kita akhirnya berdasarkan bultek. Ada beberapa poin 

temuan BPK kok gak nurut kebijakan karena kita nurut diatasnya 

dan melakukan koreksi dikebijakan." 

 

Adanya perubahan kebijakan tersebut juga diungkapkan oleh Bu Yustin yang 

mengatakan bahwa: 

"Setelah ada pemeriksaan BPK, terus ada rekomendasi kita 

tuangkan dalam revisi yang baru. Ni juga kita ada revisi lagi 

karena ya itu, ada rekomendasi dari BPK lagi. Ada rekomendasi 

dari BPK ada beberapa aturan yang harus disesuaikan. Terkait 

kemarin penyusutan, kita kan awalnya tahun ke N-1 tapi di 

implementasinya kita pake tahun ke N, jadinya ada temuan 

dikebijakan. Yang ini juga gitu yang piutang agingnya kita 

sesuaikan sama ada Permen (Permendagri) 73 kemarin, seperti 

itu ada revisi sedikit-sedikit." 

 

Pemkab Malang memang telah menerbitkan  Perbup No. 12 tahun 2014 

yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Malang, 

tetapi seiring dengan berjalannya waktu peraturan tersebut ternyata masih 

memerlukan pembenahan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pada saat 

melakukan pelaporan keuangan 2015 BPK menemukan ketidaksesuaian antara 
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laporan dengan kebijakan akuntansi. Pemkab Malang melakukan pelaporan 

keuangan dengan mencantumkan laporan di tahun sebelumnya sebagai 

pembanding, tetapi kebijakan hanya mensyaratkan untuk mencantumkan laporan 

di tahun tersebut. Sebagai bagian untuk menindaklanjuti temuan BPK, Pemkab 

Malang melakukan revisi dengan menerbitkan Perbup No. 36 tahun 2015 tentang 

perubahan atas Perbup No. 12 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemkab 

Malang. 

Perbaikan terhadap peraturan juga dilakukan di tahun 2016. Di Tahun 

2015 Pemerintah Pusat menerbitkan Permendagri No. 73 tentang penyisihan 

piutang dan penyisihan dana bergulir pada Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk 

tindak lanjut dan penyesuaian dengan peraturan tersebut, Pemkab Malang 

melakukan penyesuaian dengan kebijakan akuntansi yang ada. Akhirnya di tahun 

2016 upaya penyempurnaan tersebut dapat dilakukan yang ditandai dengan 

terbitnya Perbup No. 70 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

Pemkab Malang juga melakukan perbaikan dalam unsur pengendalian 

internalnya. Mereka melakukan perubahan terhadap struktur organisasi DPPKAD 

(Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan melakukan 

pemecahan organisasi menjadi 2 (dua) Badan yaitu Badan Pendapatan Daerah 

(BPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Alasan 

perubahan tersebut diungkapkan oleh Bu Yustin bahwa: 

“Itu kan dari UU 23 mbak seperti itu, ada aturannya. bahwa 

SKPD harus ini-ini, kalau unsur pendapatan gak boleh digabung 

dengan unsur pengelolaan keuangan, seperti itu ada aturannya, 

kita ngikutin itu, bukan maunya kita dipisah." 
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Pemisahan organisasi tersebut juga diamini oleh Bu Nurul yang mengatakan 

bahwa: 

"Kalau pendapatan kan pengali, terus kita pengelola keuangan, 

Nah kalau dijadikan satu itukan rawan kan. Sebenernya kan 

kalau dari sisi SPI nya kan lemah juga. Nah lebih baiknya dipisah 

karena untuk memaksimalkan disisi pendapatan memaksimalkan 

penerimaan, kalau yang ngelola ya ngelola aja" 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, alasan pemisahan dilakukan karena 

adanya himbauan dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa unsur pendapatan tidak boleh digabung dengan unsur pengelolaan 

keuangan karena dapat melemahkan pengendalian internal dan menimbulkan 

kemungkinan terjadinya fraud. Akhirnya di tahun 2016 perubahan terhadap 

struktur organisasi tersebut disahkan oleh Pemkab Malang dengan diterbitkannya 

Perbup No. 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja BPD dan Perbup No. 46 tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKAD. Secara ringkas 

upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab Malang saat melakukan penerapan 

basis akrual dalam dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Upaya Perbaikan dalam Penerapan Akuntansi Basis Akrual pada 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang 

No. Kendala Solusi 

1 
Kurangnya tenaga profesional 
yang memiliki latar belakang 
akuntansi 

Pemberian pelatihan sekala 
berkala dengan membuat grup 
kecil agar pengetahuan mudah 
dipahami 

2 
Kesalahan saat pencatatan 
transaksi 

Koordinasinasi dengan BPKAD 
maupun BPKP, kemudian 
dilakukan jurnal koreksi 

3 
Sistem yang belum 
terintegrasi secara penuh 

Pembaharuan sistem yang 
disesuaikan dengan peraturan 
dan kebutuhan 
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4 
Ketidaksesuaian antara 
kondisi dengan peraturan 

Melakukan penyempurnaan 
dengan menyesuaikan antara 
kondisi dengan peraturan 
pemerintahan pusat  

5 
Kurangnya sarana dan 
prasarana 

Pemberian sarana dan prasarana 
yang memadai 

6 
Adanya kemungkinan 
terjadinya fraud 

Perbaikan terhadap unsur 
pengendalian internal 

Walaupun proses yang dirasakan dalam menerapkan suatu perubahan 

tidaklah mudah, tetapi Pemkab Malang menyadari akan adanya manfaat yang 

diperoleh saat melakukan implementasi basis akrual. Manfaat tersebut dirasakan 

Bu Ita terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai inspektorat dalam 

melakukan evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja, beliau menyampaikan: 

"(Setiap) tri bulan kita ada rapat evaluasi, evaluasi masalah 

penyerapannya terutama penyampaian kinerjanya. Pada saat ini 

nanti ternyata penyerapannya bagus tapi kinerjanya gak tercapai 

maka ini akan kita kaji lagi, kenapa kok bisa anggarannya habis 

tapi kinerjanya gak tercapai. Jadi ini ada evaluasi tri bulan 

namanya. Setiap SKPD kayaknya ada seperti itu." 

 

Hal serupa juga dirasakan oleh Pak Angga dan Bu Hariyati di bagian 

Bappeda yang berpendapat bahwa informasi yang dihasilkan sekarang lebih 

tepat apalagi dibantu oleh SIMDA sehingga informasi menjadi lebih cepat serta 

dapat membantu tugas mereka saat melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja 

diperiode mendatang. Bu Hanik di bagian Dinkes juga merasakan akan 

pentingnya ketepatan dan kecepatan informasi keuangan. Beliau mengatakan 

bahwa informasi keuangan tersebut dapat sewaktu-waktu diminta oleh Bupati 

maupun Sekda untuk dipaparkan ke masyarakat umum. Jika informasi yang 

diberikan tidak dapat mencerminkan kondisi sebenernya maka ditakutkan akan 

terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan tidak hanya bagi Dinkes tapi bagi 

Pemkab Malang juga. 
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Untuk mengetahui gambaran tentang proses pengelolaan keuangan yang 

dilakukan di Pemkab Malang dapat juga dilihat melalui opini yang diberikan oleh 

BPK atas LPKD. Opini BPK ini merupakan bentuk hasil keseriusan yang 

dilakukan oleh Pemkab Malang untuk melakukan proses perbaikan menuju 

pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tabel 4.2 menunjukkan hasil opini LKPD 

yang diterima oleh Pemkab Malang. 

Tabel 4.2 *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang 

Entitas Pelaporan 2012 2013 2014 2015 2016 

Pemerintah Kabupaten Malang WDP WDP WTP-PP WTP WTP 

*Keterangan: Opini WDP =  Wajar Dengan Pengecualian, Opini WTP : Wajar Tanpa Pengecualian, Opini 

WTP-PP : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas 

Sumber : Data diolah, 2017 

Opini di tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 masih menggunakan SAP 

basis cash toward accrual. LPKD tahun 2013 masih memperoleh opini WDP 

karena ada aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya tetapi tercatat dalam 

laporan keuangan. Informasi mengenai opini tersebut dikemukakan oleh Bu 

Yustin dan Bu Nurul yang kemudian dilakukan pengecekan melalui situs BPK. 

Tahun 2014 menjadi tahun terakhir dalam penerapan SAP basis cash toward 

accrual, Pemkab Malang untuk pertama kali berhasil memperoleh opini WTP 

walaupun dengan adanya paragraf penjelasan yang kemudian berhasil 

dipertahankan sampai tahun 2016. Ketika Pemerintahan Daerah telah berhasil 

memperoleh opini WTP maka secara tidak langsung telah menjadi bukti bahwa 

pengelolaan keuangannya sudah memenuhi SAP yang digunakan. Secara 

ringkas, proses atas implementasi akuntansi basis akrual yang dilakukan oleh 

Pemkab Malang dapat dilihat dalam tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Pencapaian Implementasi Akuntansi Basis Akrual di Pemkab 

Malang 

No.   Pencapaian Nama Pelaksanaan Tahun  

1. Nilai-nilai manajemen   (2014, 

2015, & 

2016)   

a. Pemahaman tentang 

Akuntansi basis akrual 
  

  

  

  

Sosialisasi Perbup 12 Tahun 

2014 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemkab Malang 

2015 

  

  

  

Sosialisasi Perbup 36 Tahun 

2015 Tentang perubahan atas 

Perbup 12 Tahun 2014 

2016 

  

  

  

Sosialisasi Perbup 70 Tahun 

2016 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemkab Malang 

2017 

  

b. Pemahaman terhadap 

SIMDA Akrual 
    

  

  

  

Sosialisasi Perbup 13 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemkab Malang 

2015 

  

  
  Bimbingan Teknis SIMDA Akrual 

2015 – 

2017 

  

c. Pendampingan 

penyusunan Laporan 

Keuangan 

    

  

  Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD 

BPKAD mendampingi seluruh 

SKPD 
2015 

  

  Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemda 

Internal BPKAD didampingi 

BPKP 
2015 

  

  Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD 

BPKAD mendampingi seluruh 

SKPD 
2016 

  

  Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemda 

Internal BPKAD didampingi 

BPKP 
2016 

2. Peningkatan SDM     

  

a. Mutasi Pegawai 

BPKAD menempatkan SDM 

yang memiliki latar belakang 

akuntansi pada bidang 

keuangan dan akuntansi 

2015 

  

b. Perekrutan Pegawai 

yang memiliki latar 

belakang akuntansi 

Rekruitmen belum maksimal   

3. Prosedural     

  a. Peraturan     

    PP 12 Tahun 2014 BPKAD 2014 
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    PP 13 Tahun 2014 BPKAD 2014 

    PP 36 Tahun 2015 BPKAD 2015 

    PP 70 Tahun 2016 BPKAD 2016 

  

b. Identifikasi dan 

Inventarisasi Aset 

BPKAD koordinasi dengan 

seluruh SKPD 
2014 

  

c. 
Restatement Neraca 

BPKAD koordinasi dengan 

seluruh SKPD 
2014 

4. Struktural     

  a. Pemecahan organisasi BPKAD dan BPD 2016 

  

b. Perubahan struktur 

organisasi 
BPKAD 2016 

5. Teknologi Informasi     

  

a. Upgrade SIMDA versi 

akrual 

BPKAD koordinasi dengan 

BPKP 
2015 

Sumber: data diolah, 2017 
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BAB V 

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM KONTEKS NEW 

INSTITUTIONAL SOCIOLOGY 

 

5.1 Pelembagaan Akuntansi Basis Akrual: Analisis New Institutional 

Sociology 

New Institutional Sociology (NIS) dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan bahwa perubahan organisasi memiliki keterkaitan dengan 

perilaku individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Peneliti 

beranggapan bahwa perilaku individu-individu akan menentukan terjadinya suatu 

perubahan organisasi, begitu juga dengan perubahan organisasi akan 

mempengaruhi bagaimana individu tersebut bertindak. Kecermatan peneliti 

dalam menggambarkan fenomena tersebut akan menentukan pemahaman 

mengenai proses pelembagaan standar akuntansi basis akrual, terutama yang 

terjadi di lingkungan Pemkab Malang. 

Perubahan organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuntutan 

yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada setiap jajaran pemerintahannya, 

baik pusat maupun daerah, untuk mengimplementasikan standar akuntansi 

berbasis akrual. Standar tersebut dituangkan dalam PP No. 71 tahun 2010 

dengan konsekuensi paling lambat tahun 2015 harus sudah menyusun laporan 

keuangan berbasis akrual. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah 

dikenalkan sedikit tentang akrual yaitu pada standar akuntansi cash toward 

accrual, tapi dalam praktiknya masih terdapat banyak perbedaan yang 

memerlukan suatu proses adaptasi agar terbiasa dengan standar yang baru. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pengakuan saat terjadinya transaksi dan 
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jumlah laporan keuangan yang harus dibuat. Berdasarkan PP No. 71 tahun 

2010, Pemkab Malang diwajibkan untuk membuat 7 (tujuh) laporan keuangan 

antara lain: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan 

arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan ekuitas. 

Tahun 2013 Pemerintah Pusat menerbitkan Permendagri No. 64 

mengenai penerapan akuntansi basis akrual bagi pemerintah daerah sebagai 

bentuk tindak lanjut atas keseriusan pemerintah dalam upaya penerapan basis 

akrual. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk 

menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang nantinya ditetapkan 

dalam bentuk peraturan kepala daerah. Terbitnya peraturan tersebut menambah 

motivasi Pemkab Malang untuk sesegera mungkin mempersiapkan diri dalam 

penerapan basis akrual.  

Keinginan yang kuat akan dapat dilakukan jika diimbangi dengan usaha 

yang kuat juga. Walaupun pada saat itu Pemkab Malang memiliki motivasi yang 

kuat tetapi dalam praktiknya mereka belum siap untuk melakukan implementasi 

akrual karena belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang basis 

tersebut. Mereka sadar bahwa SDM memiliki peran yang sangat penting dalam 

penerapan basis akrual, karena merekalah yang terjun secara langsung dalam 

siklus kegiatan organisasi. Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan 

kualitas SDMnya, di tahun 2014 Pemkab Malang dengan BPKAD sebagai 

leading sector-nya berusaha untuk membuka pintu pengetahuan dengan belajar 

mengenai basis akrual. Mereka melakukan sosialisasi kepada aparatur 

pemerintahan dimulai dari tingkat Kepala SKPD dilanjutkan ke Sekdin hingga 

staff pelaporan akuntansi. Dengan adanya sosialisasi tersebut memberikan 

pemahaman kepada aparatur pemerintahan di Pemkab Malang akan manfaat 
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dan pentingnya basis akrual. Selain itu dengan adanya sosialisasi tersebut dapat 

memotivasi seluruh aparaturnya agar segera menerapkan basis akrual.  

Pemkab Malang sadar bahwa sosialisasi saja tidak cukup untuk 

dilakukan, mereka membutuhkan sebuah tindak lanjut untuk membuka wawasan 

aparatur pemerintahan secara lebih dalam lagi yaitu melakukan langkah 

perubahan. Langkah tersebut kemudian mulai diterapkan di internal BPKAD 

karena nantinya merekalah yang memiliki peran utama saat harus melaksanakan 

basis akrual baru kemudian dilanjutkan ke SKPD-SKPD lain. Pada waktu itu 

BPKAD melakukan perombakkan terhadap aparaturnya dengan melakukan 

mutasi pegawai terhadap mereka yang memiliki latar belakang akuntansi untuk 

ditempatkan di bagian akuntansi. Beberapa pegawai di bagian akuntansi masih 

dipertahankan karena dianggap memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang 

pengelolaan keuangan. Setelah itu, mereka melakukan kegiatan konsultasi 

dengan BPKP untuk memperdalam ilmu dalam penerapan basis akrual. 

Berbekal dari pengetahuan yang diperoleh baik melalui perundang-

undangan maupun hasil konsultasi dengan pihak-pihak profesional, Pemkab 

Malang kemudian membuat strategi lanjutan untuk mempersiapkan diri dalam 

penerapan basis akrual. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah 

memperbaiki SDM yang ada di Pemkab Malang. Cara tersebut dilakukan dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparaturnya mengenai teori akuntansi 

berbasis akrual sesuai dengan buletin teknis yang diberikan oleh pemerintah 

pusat. Pelatihan tersebut merupakan bekal agar mereka lebih memahami 

tentang bagaimana basis akrual diterapkan. 

Langkah kedua, memilih aplikasi sistem informasi akuntansi untuk 

digunakan dalam membantu praktik akuntansi. Pemerintah pusat memberikan 

kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan sistem yang sesuai 
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dengan kebutuhannya. Pemkab Malang yang sebelumnya menggunakan SIMDA 

dan memperoleh kemudahan selama proses penggunaannya, akhirnya memilih 

SIMDA yang telah disesuaikan dengan basis akrual. Langkah ketiga, Pemkab 

Malang membuat suatu peraturan yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam 

menerapkan basis akrual. Peraturan daerah merupakan bentuk tindak lanjut atas 

diterbitkannya peraturan dari pemerintah pusat. Berpedoman pada UU No. 17 

tahun 2003, PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013 Pemkab 

Malang akhirnya menerbitkan Perbup No. 12 tahun 2014 dan Perbup No. 13 

tahun 2014. 

Dukungan dari SDM, sistem dan kebijakan merupakan langkah utama 

yang dilakukan Pemkab Malang dalam proses persiapan basis akrual. 

Selanjutnya untuk mendukung tersukseskannya penerapan basis tersebut, 

Pemkab Malang melakukan perbaikan lebih lanjut mengenai sistem penataan 

aset. Dalam basis akrual aset menjadi sorotan penting karena dalam laporan 

keuangan, aset dalam neraca harus disusutkan, dan penyusutan tersebut belum 

pernah dilakukan oleh Pemkab Malang saat penerapan basis cash toward 

accrual. Jumlah aset yang banyak dan belum terinventarisasikan dengan baik 

menjadi suatu permasalah yang harus segera diperbaiki oleh Pemkab Malang. 

Sebagai bagian dalam upaya penataan aset, Pemkab Malang berusaha untuk 

meningkatkan kompetensi aparaturnya baik di bidang aset maupun di bagian 

pengurus barang serta memberikan fasilitas yang memadai untuk membantu 

tugas mereka. 

Persiapan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemkab Malang adalah 

melakukan restatement atas laporan keuangan. Tujuannya untuk menyesuaikan 

akun-akun yang ada di neraca sebelum nantinya digunakan sebagai saldo awal 

di periode berikutnya. Proses restatement sendiri dilakukan oleh BPKAD 
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berkoordinasi dengan SKPD-SKPD lain. Mereka mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan akun-akun restatement terutama yang 

terkait dengan aset dan kewajiban, kemudian dituangkan dalam kertas kerja dan 

dilakukan jurnal penyesuaian. 

Berbagai persiapan memang telah dilakukan, tetapi disatu sisi mereka 

belum memiliki pandangan tentang bagaimana basis akrual harus diterapkan 

dilapangan. Untuk memecahkan masalah tersebut, BPKAD beserta Sekda dan 

Inspektoratnya kemudian berinisiatif melakukan studi banding ke daerah yang 

telah menerapkan basis akrual terlebih dahulu yaitu Kabupaten Banyuwangi. 

Kabupaten Banyuwangi dipilih karena telah menerapkan basis akrual sedari 

2012. Dari hasil studi banding tersebut mereka memperoleh pengetahuan bahwa 

kesuksesan Pemkab Banyuwangi dalam menerapkan basis akrual karena 

adanya komitmen yang besar dan dukungan secara penuh terhadap penerapan 

basis akrual. Salah satunya pemberian fasilitas kerja agar pertukaran informasi 

akuntansi dapat dilakukan secara cepat. 

Pemkab Malang akhirnya mau tidak mau harus menerapkan basis akrual 

di tahun 2015. Saat itu kondisi yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya 

mendukung penerapan basis akrual terutama dari segi SDM. Banyak beberapa 

aparatur di SKPD-SKPD yang masih belum keluar dari zona nyaman dalam 

menggunakan basis cash toward accrual. Untuk mendorong mereka dalam 

merubah cara pikirnya, BPKAD membuat sebuah kegiatan pelatihan dengan 

mengambungkan konsep akuntansi dengan praktik penggunaan SIMDA. Hal 

tersebut dilakukan agar aparatur tersebut dapat lebih memahami konsep 

akuntansi basis akrual sambil mempraktiknya dalam sebuah sistem dengan 

keadaan yang mirip seperti di lapangan. Pelatihan tersebut dilakukan dengan 

membuat grup kecil dengan mendatangkan BPKP sebagai narasumbernya. 
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Tentu saja pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

SKPD, seperti SKPD penghasil memiliki kebutuhan berbeda dengan SKPD 

pembiayaan. 

Pemkab Malang ketika melakukan penerapan basis akuntansi juga tidak 

lepas dari adanya hambatan dan permasalahan terutama yang berhubungan 

dengan kesalahan pencatatan. Permasalahan memang wajar terjadi ketika 

berupaya menyesuaikan diri dengan hal yang baru, dan dari permasalahan 

tersebut mereka akan belajar mencari solusi untuk memecahkan masalah. Salah 

satu penyebab permasalahan tersebut adalah kurangnya kualitas SDM yang 

dimiliki oleh Pemkab Malang karena kurangnya aparatur yang bertugas di bagian 

pengelolaan keuangan dan lemahnya penguasaan terhadap penerapan basis 

akrual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPKAD berupaya secara aktif 

dalam membantu SKPD-SKPD lain yang mengalami kesulitan. Ketika terjadi 

kesalahan pencatatan yang dilakukan di SKPD tersebut, mereka akan 

melakukan koordinasi dengan BPKAD dalam mencari solusi dan memecahkan 

masalah. Ada kalanya BPKAD tidak dapat memecahkan masalah yang mereka 

hadapi, pada saat itulah pihak ketiga memiliki peran yang signifikan dalam 

mencari solusi.  

Perbaikan juga terus dilakukan tidak hanya dari segi SDM tetapi juga dari 

segi peraturan. Saat mereka sudah mulai berpindah ke zona nyaman yang baru, 

upaya untuk menstabilkan hal tersebut juga perlu dilakukan dengan 

membakukannya dalam peraturan yang baru. Pemkab Malang memang telah 

menerbitkan Perbup No. 12 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi di daerah 

pemerintahannya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ada perbaikan yang 

harus dilakukan. Perbaikan tersebut berawal dari rekomendasi BPK karena ada 

ketidaksesuaian antara kebijakan dengan laporan keuangan terkait perlu 
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tidaknya mencantumkan laporan tahun sebelumnya sebagai pembanding. Untuk 

itu di tahun 2015 sebagai bagian dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut, 

mereka menerbitkan Perbup No. 36 tahun 2015 tentang perubahan atas Perbup 

No. 12 tahun 2014 mengenai kebijakan akuntansi Pemkab Malang. Terbitnya 

Permendagri No. 73 di tahun 2015 tentang penyisihan piutang dan penyisihan 

dana bergulir pada pemerintah daerah, membuat Pemkab Malang harus 

melakukan penyesuaian atas adanya peraturan tersebut. Sebagai bentuk 

penyesuaian, Pemkab Malang melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan 

akuntansi dengan menerbitkan Perbup No. 70 tahun 2016 menggantikan Perbup 

No. 36 tahun 2015. 

Pemkab Malang juga melakukan perbaikan sebagai upaya untuk 

meningkatkan unsur pengendalian internalnya. Tahun 2016 Pemkab melakukan 

perubahan terhadap struktur organisasi di DPPKAD dengan memecah dinas 

tersebut menjadi 2 badan yaitu BPD dan BPKAD. Pemecahan tersebut 

dilandaskan pada UU No. 23 tahun 2014 yang memberikan himbauan bahwa 

unsur pendapatan tidak boleh digabungkan dengan unsur pengelolaan 

keuangan.   

 Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa, Pemkab Malang 

melakukan serangkaian perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi 

perilaku aparatur pemerintahanya sebagai upaya dalam menerapakan SAP basis 

akrual. Dalam realitasnya, pertimbangan dalam menerapkan akuntansi basis 

akrual lebih didasarkan pada kepentingan legitimasi yang berasal dari tuntutan 

lingkungan pemerintahan daripada manfaat akan standar tersebut. Pemkab 

Malang yang mau tidak mau harus menerapkan akuntansi basis akrual, nantinya 

akan memiliki kesamaan dalam struktur, perilaku, dan kegiatan dengan unit 

pemerintahan lain yang berada dalam satu lingkungan pemerintahan. Dalam NIS, 
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proses tersebut dinamakan dengan institutional isomorphism. Ada tiga 

mekanisme untuk mencapai institutional isomorphism yaitu; coercive 

isomorphism dengan memberikan tekanan formal maupun informal kepada 

organisasi tersebut; mimetic isomorphism dengan meniru organisasi lain yang 

dianggap lebih berhasil; dan normative isomorphism dengan melakukan upaya-

upaya profesional. Berikutnya dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan 

bagaimana proses pelembagaan basis akuntansi akrual yang dilakukan di 

Pemkab Malang dengan menggunakan ketiga faktor isomorphism tersebut. 

5.1.1 Upaya Mewujudkan Unsur Kepatuhan 

Keputusan Pemkab Malang untuk menerapkan basis akrual secara jelas 

dapat dilihat dari adanya tekanan produk hukum yang berasal dari undang-

undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri dalam negeri. Dalam 

UU No. 17 tahun 2003 dikatakan bahwa setiap elemen pemerintahan diwajibkan 

untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun 

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Ditetapkannya PP No. 71 

tahun 2010 menjadi dasar bahwa laporan keuangan yang dilaporkan harus 

disusun menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Dengan terbitnya 

Permendagri No. 64 tahun 2013 semakin mendorong penerapan basis akrual 

yang dilakukan oleh pemerintan daerah yang dalam penerapannya harus 

berpedoman pada peraturan tersebut. Berdasarkan Permendagri tersebut, tahun 

2015 seluruh pemerintahan daerah harus menerapkan akuntansi berbasis 

akrual. Hal tersebut membuat Pemkab Malang mau tidak mau harus menerapkan 

basis akrual di tahun 2015. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ada coercive 

isomorphism yaitu ketika suatu lingkungan institusional dalam hal ini pemerintah 

yang menetapkan aturan dan standar yang sifatnya memaksa, sehingga 
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organisasi yang ada di lingkungan tersebut memiliki tanggungjawab untuk 

melaksanakan aturan dan standar tersebut (Jonhston, 2013; DiMaggio dan 

Powell, 1983). Peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat 

mengikat bagi seluruh elemen pemerintahan, sehingga mau tidak mau mereka 

harus menerapkan sebagai bentuk kepatuhan. Untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan daerahnya, Pemkab Malang harus menyusun laporan 

keuangan yaitu; laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan 

operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan 

ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 8 tahun 2006 

tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pasal 34, sanksi 

akan diberikan apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam penyampaian 

laporan keuangan yaitu berupa penangguhan pelaksanaan anggaran hingga 

penghentian pencairan dana. 

Pemkab Malang kemudian menerbitkan peraturan bupati sebagai bentuk 

tindak lanjut atas terbitnya PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 

2013. Tahun 2014, Pemkab Malang telah menerbitkan Perbup No. 12 tahun 

2014 mengenai kebijakan akuntansi Pemkab Malang dan Perbup No. 13 tahun 

2014 mengenai sistem akuntansi Pemkab Malang. Adanya peraturan tersebut 

juga menjadi bukti bahwa Pemkab Malang memiliki komitmen untuk menerapkan 

akuntansi basis akrual yang mulai diterapkan di tahun 2015. 

Keputusan untuk mulai menerapkan basis akrual tidak terjadi begitu saja 

tetapi membutuhkan proses perubahan yang harus dilakukan secara bertahap. 

Agar basis akrual dapat terinstitusionalisasikan, Pemkab Malang akan berupaya 

melakukan tahapan yang akan menimbulkan berbagai perubahan dalam 

organisasi. Berdasarkan teori perubahan organisasi, upaya suatu organisasi 

dalam melakukan proses perubahan tersebut dapat digambarkan dengan 
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menggunakan metode tiga tahap Lewin. Teori ini mengemukakan bahwa suatu 

perubahan tidak terlepas dari adanya kekuatan tarik menarik antara faktor 

pendorong dengan faktor penghambat. Dalam hal ini faktor pendorong 

merupakan mereka yang mendukung dilakukannya perubahan untuk 

menerapkan basis akrual, sementara faktor penghambat merupakan mereka 

yang menentang perubahan tersebut. Perubahan hanya dapat dilakukan jika 

faktor pendorong memiliki kekuatan yang lebih dominan daripada faktor 

penghambatnya. Untuk menyeimbangkan faktor-faktor tersebut, Pemkab Malang 

melakukan tahapan-tahapan sebagai bagian dari upaya penerapan basis akrual. 

Pertama, mengurangi faktor penghambat yang berasal dari resistensi SDM 

dengan memberikan sosialisai atas manfaat dan pentingnya basis akrual. 

Kedua, merubah organisasi ke kondisi yang baru dengan meningkatkan 

faktor pendorong dengan keluar dari kondisi yang menuntutnya untuk bertahan 

(status quo). Jika setelah keluar dari status quo faktor pendorong tersebut besar 

dari faktor penghambat maka perubahan dapat dilakukan. Hal tersebut dilakukan 

Pemkab Malang dengan membuat langkah-langkah persiapan mulai dari 

pemberian pelatihan kepada SDM, pemilihan sistem informasi akuntansi, 

penetapan kebijakan lokal berupa peraturan bupati, penataan aset, hingga 

restatement atas laporan keuangan. 

5.1.2 Penyempurnaan Praktik Pengelolaan Keuangan 

Pemkab Malang telah melakukan berbagai persiapan untuk dapat 

menerapkan basis akrual, tetapi disisi lain mereka belum memiliki pandangan 

tentang bagaimana proses adaptasi terhadap basis akrual harus dilakukan. 

Untuk itu Pemkab Malang melakukan studi banding kepada daerah yang telah 

terlebih dahulu menerapkan basis akrual. BPKAD berserta Inspektorat dan 

Sekda kemudian memilih melakukan studi banding ke Kabupaten Banyuwangi 
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karena mereka merupakan salah satu pemerintahan daerah yang telah berhasil 

dalam penerapan basis akrual. Dengan melakukan studi banding, Pemkab 

Malang belajar tentang cara-cara agar SAP basis akrual dapat diterapkan seperti 

menjaga komitmen bersama, dukungan terhadap sistem dan dukungan atas 

penyusunan laporan keuangan. 

 Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa ada mimetic 

isomorphism yang terjadi ketika suatu organisasi meniru tindakan organisasi lain 

yang dinilai lebih baik dan berhasil (DiMaggio dan Powell, 1983). Hal tersebut 

dilakukan ketika suatu organisasi tidak memiliki pencapaian tujuan atau ketika 

terjadi ketidakpastian tentang penerapan suatu perubahan maka mereka akan 

merasa lebih aman dengan meniru organisasi lain. Hal tersebut dapat dilihat saat 

Pemkab Malang harus melakukan implementasi basis akrual tetapi mereka tidak 

memiliki pandangan tentang basis tersebut. Untuk itu mereka melakukan studi 

banding ke daerah yang telah menerapkan basis akrual terlebih dahulu. 

Mimetic isomorphism juga dapat ditemui ketika suatu organisasi yang 

dicontoh tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi model atau secara 

tidak langsung dijadikan sebagai sumber dari suatu tindakan (DiMaggio dan 

Powell, 1983). Hal tersebut dapat dilihat ketika menghadapi suatu permasalahan 

dalam penerapan basis akrual, BPKAD berupaya memecahkan masalah tersebut 

dengan belajar dari pihak ketiga, seperti saat terjadi kesulitan pada proses 

transaksi maupun proses penyusunan laporan keuangan dengan belajar dari 

daerah lain melalui forum akuntansi milik pemerintahan provinsi atau melalui 

forum SIMDA. Dengan adanya forum tersebut mereka dapat belajar dari 

pengalaman daerah lain dalam menghadapi permasalahan ataupun berbagi 

informasi mengenai kebijakan baru untuk selanjutnya diterapkan di daerahnya 

masing-masing. 
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Walaupun mimetic isomorphism bukan merupakan faktor utama yang 

menyebabkan Pemkab Malang menerapkan basis akrual, tetapi faktor ini 

memberikan dukungan bagi mereka untuk melakukan proses adaptasi dan 

melengkapi coercive isomorphism yang telah dilakukan terlebih dulu. Dengan 

melakukan studi banding dan belajar dari pengalaman daerah lain dalam 

memecahkan masalah, Pemkab Malang dapat memiliki rasa aman dan 

kepercayaan tentang tingkat keberhasilan dalam penerapan basis akrual. 

Proses adaptasi sudah mulai dilaksanakan, Pemkab Malang harus dapat 

menyeimbangkan antara faktor pendorong dengan faktor penghambat dan 

membakukannya agar mereka tidak berupaya untuk kembali ke kondisi 

sebelumnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan 

pada kebijakan dan sistem sehingga mereka mau tidak mau harus berada di 

zona nyaman yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Pemkab Malang dengan 

melakukan perbaikan atas peraturan-peraturan daerahnya dan dilakukan 

penyesuaian antara peraturan dengan SIMDA yang digunakan. 

5.1.3 Peran Pihak-pihak Profesional 

Pemkab Malang dalam melakukan penerapan basis akrual membutuhkan 

serangkaian proses agar dapat beradaptasi sesuai dengan lingkungan 

pemerintahannya. Saat melakukan proses adaptasi mereka juga melibatkan 

peran dari pihak ketiga yang mereka anggap memiliki pengalaman yang lebih 

mendalam mengenai basis akrual salah satunya melalui peran BPKP. Mereka 

berperan dalam melakukan pelatihan, membantu penyusunan kebijakan 

akuntansi serta mendampingi dalam pelaksanaan SIMDA. 

Pemkab Malang berupaya untuk mengubah cara pikir aparatur 

pemerintahnya mengenai basis akrual dengan melakukan sosialisasi yang 

bekerja sama dengan pihak BPKP. Mereka juga mengundang Dosen Universitas 
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Diponegoro sebagai narasumber dalam sosialisasi terhadap akuntansi basis 

akrual. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk membuka pandangan mengenai 

manfaat dan pentingnya basis akrual sehingga aparatur yang ada di Pemkab 

memiliki keinginan untuk menerapkan basis akrual. Pemkab Malang sadar 

bahwa mengubah cara pikir aparatur-aparatur daerahnya hanyalah bekal agar 

mereka memiliki pandangan dalam penerapan basis akuntansi akrual. Tetapi 

dalam praktiknya mereka belum tentu paham dan masih memerlukan 

pembelajaran. Untuk itulah BPKAD terus berupaya memberikan bantuan melalui 

bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan secara berkala. 

Saat basis akrual mulai diterapkan banyak beberapa aparatur terutama di 

SKPD yang masih belum keluar dari zona nyaman yang lama. Untuk mendorong 

mereka dalam merubah cara pikirnya, BPKAD membuat sebuah kegiatan 

pelatihan dengan mengambungkan konsep akuntansi dengan praktik 

penggunaan SIMDA. Mereka meminta bantuan dari pihak BPKP untuk menjadi 

narasumbernya karena sistem yang digunakan juga berasal dari mereka. 

Pelatihan tersebut dilakukan dengan membuat grup kecil dengan menyesuaikan 

materi-materi yang diberikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD. BPKP 

dipilih karena dianggap sebagai institusi pemerintahan yang kompeten dan ketika 

terjadi suatu permasalahan peran BPKP dianggap memiliki andil dalam 

memecahkan masalah tersebut.  

Kehadiran BPKP dalam membantu proses penerapan basis akrual dan 

Dosen Universitas Diponegoro dalam memberikan sosialisasi merupakan bentuk 

adanya normative isomorphism. Normative isomorphism dapat dilihat ketika 

suatu organisasi melibatkan peran pihak-pihak profesional sebagai bagian dari 

norma dan budaya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka (DiMaggio dan 

Powell, 1983). Faktor ini dapat disalurkan melalui pendidikan formal maupun 
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melalui asosiasi dengan jaringan profesional yang dalam hal ini dilakukan oleh 

BPKP. Peran mereka nantinya akan membantu aparatur di Pemkab Malang 

untuk membentuk suatu perilaku dan kontrol dalam suatu organisasi.  

Selain peran pihak profesional ada salah satu hal penting yang harus 

dilakukan sebagai upaya untuk melembangakan basis akrual, yaitu penyaringan 

secara pribadi. Dengan melakukan penyaringan terhadap pegawai, baik manajer 

maupun aparatur tersebut dapat melihat suatu permasalah dengan cara pandang 

yang sama (DiMaggio dan Powell, 1983). Hal tersebut telah dilakukan oleh 

Pemkab Malang dengan menempatkan pegawai yang memiliki latar belakang 

akuntansi di bagian pengelolaan keuangan terutama di BPKAD.  

Walaupun tidak semua pegawai di BPKAD memiliki latar belakang 

akuntansi, tetapi beberapa dari mereka memiliki pengalaman yang cukup di 

bidang pengelolaan keuangan maka mereka tetap dipertahankan dibagiannya. 

BPKAD sadar bahwa dalam melakukan penerapan basis akuntansi akrual 

mereka harus siap sedia untuk membantu SKPD-SKPD lain agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pencatatan dan penginputan transaksi. Karena apabila terjadi 

satu kesalahan dalam pengiputan transaksi maka akan mempengaruhi laporan 

keuangan milik Pemkab Malang.  

5.1.4 Upaya Menstabilkan Kondisi dengan Praktik 

Suatu organisasi terdiri dari kumpulan individu yang memiliki cara berpikir 

dan bahasa yang terstuktur secara formal untuk mendukung kegiatan 

kelembagaannya. Tetapi dalam praktiknya, struktur formal tersebut dapat 

mengurangi efisiensi dan menghalagi rasa kompetitif di organisasi tersebut. 

Untuk itu suatu organisasi harus dapat menjaga antara struktur formal dengan 

praktik yang dilakukan, Meyer dan Rowan (1977) menyebut hal tersebut sebagai 

decoupling. 
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Bentuk adanya decoupling dapat dilihat dari kehadiran pihak profesional 

yaitu BPKP dan Dosen Universitas Diponegoro. Jika kita lihat, terbitnya PP No. 

71 tahun 2010 mengharuskan setiap pemerintahan daerah termasuk Pemkab 

Malang untuk menerapkan basis akrual. Tetapi dengan aparatur yang ada dan 

tanpa pengetahuan mengenai basis akrual justru akan menghambat kinerja 

mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka memiliki peran dalam 

memberikan pengetahuan melalui pelatihan dan konsultasi bagi aparatur di 

Pemkab Malang. 

Berdasarkan PP No. 64 tahun 2013 penerapan SAP akrual paling lambat 

dimulai pada tahun anggaran 2015, tetapi dalam praktiknya kondisi di lapangan 

belum sepenuhnya mendukung penerapan basis tersebut terutama dari segi 

SDMnya. Aparatur di Pemkab Malang belum seluruhnya memiliki pemahaman 

mengenai praktik basis akrual, dapat dikatakan hanya BPKAD saya yang sudah 

siap untuk menerapkan basis akrual. Sehingga di tahun 2015 kegiatan atas 

pencatatan transaksi di SKPD lain masih menggunakan basis cash toward 

accrual. Nantinya BPKAD yang akan melakukan jurnal penyesuaian agar hasil 

laporan keuangan dapat sesuai dengan basis akrual.   

Selain itu, decoupling juga dapat dilihat ketika Pemkab Malang 

menerapkan SIMDA yang bertujuan agar setiap transaksi dapat terintegrasi 

secara cepat. Tetapi dalam praktiknya mereka masih melakukan colok-mencolok 

data karena sistem tersebut belum terhubung secara online antara SKPD 

dengan PPKD. Hal tersebut terjadi karena perbedaan jarak antara lokasi SKPD 

dengan PPKD serta adanya keterbatasan dana dari pengelolaan keuangan milik 

Pemkab Malang. 

Walaupun proses yang dirasakan dalam menerapkan suatu perubahan 

tidaklah mudah, tetapi Pemkab Malang menyadari akan adanya manfaat yang 



111 
 

diperoleh saat penerapan akuntansi basis akrual. Dengan adanya akuntansi 

basis akrual, informasi yang dihasilkan dirasa lebih informatif. Sehingga hasil 

yang dirasakan dapat lebih tepat sasaran ketika mereka melakukan evaluasi 

keuangan dan evaluasi kinerja maupun dalam penyusunan anggaran di tahun 

berikutnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Terbitnya PP No. 71 tahun 2010 mengharuskan setiap pemerintahan baik 

pusat maupun daerah untuk menerapkan basis akrual, termasuk Pemkab 

Malang. Dalam menerapkan akuntansi basis akrual, Pemkab Malang melakukan 

berbagai perubahan organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

pemerintahan. Untuk melihat bagaimana proses pelembagaan terhadap basis 

akrual tersebut, maka peneliti menggunakan institutional isomorphism yang 

terdiri dari coercive isomorphism, mimetic isomorphism dan normative 

isomorphism. 

Penerapan akuntansi basis akrual di Pemkab Malang terjadi karena 

adanya tekanan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan yaitu PP No. 71 tahun 

2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013. Tekanan tersebut merupakan bentuk 

adanya coercive isomorphism yang sifatnya mengikat sehingga Pemkab Malang 

mau tidak mau harus menerapkan akuntansi basis akrual. Pemkab Malang 

kemudian menerbitkan Perbup No. 12 tahun 2014 dan Perbup No. 13 tahun 

2014 sebagai bentuk tindak lanjut serta komitmen untuk menerapkan akuntansi 

berbasis akrual. Untuk mendukung penerapan basis akrual, Pemkab Malang 

melakukan perbaikan dengan memberikan pelatihan yang sifatnya rutin terhadap 

aparatur di bagian pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi sistem basis 

akrual dan pemberian konsultasi secara lanjutan. Perbaikan tersebut merupakan 

hasil dari studi banding yang dilakukan Pemkab Malang ke Kabupaten 

Banyuwangi. Studi banding tersebut merupakan bentuk adanya mimetic 
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isomorphism di mana Pemkab Malang belajar dari daerah lain yang dianggap 

telah berhasil dalam penerapan basis akrual. Mimetic isomorphism juga dapat 

dilihat ketika terjadi suatu permasalah dalam penerapan akuntansi basis akrual 

kemudian bagian BPKAD memecahkan masalah tersebut dengan belajar dari 

permasalahan daerah lain melalui forum akuntansi ataupun forum SIMDA. 

Bentuk kerjasama yang dilakukan Pemkab Malang dengan BPKP dalam 

pemberian pelatihan dan pendampingan untuk mendukung penerapan akuntansi 

basis akrual merupakan bentuk adanya normative isomorphism. Selain itu untuk 

mendukung norma-norma profesional, BPKAD melakukan penyaringan dengan 

menempatkan aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi di 

bagian pengelolaan keuangan. Walaupun mimetic isomorphism dan normative 

isomorphism bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan Pemkab 

Malang menerapkan basis akrual, tetapi faktor tersebut memberikan dukungan 

dalam proses adaptasi dan melengkapi coercive isomorphism yang dilakukan 

terlebih dahulu. 

Ketiga faktor (coercive isomorphism, mimetic isomorphism, dan normative 

isomorphism) lebih bersifat eksogen, dan suatu institusi memiliki faktor endogen 

(individu, sistem berpikir dan bahasa) yang dalam praktiknya dapat mengurangi 

efisiensi dan rasa kompetitif dalam organisasi. Untuk itu, upaya menjaga 

keselarasan antara struktur formal organisasi dengan praktik (decoupling) juga 

perlu dilakukan. Dalam hal ini, Pemkab Malang telah menghadirkan pihak-pihak 

profesional yaitu BPKP dan Dosen Universitas Diponegoro yang membantu 

aparatur Pemkab Malang dengan memberikan pengetahuan mengenai standar 

basis akrual. Selain itu saat awal penerapan basis akuntansi, fokus pekerjaan 

masih dilakukan di lingkungan BPKAD belum merata ke SKPD-SKPD lain. Hal 

tersebut dilakukan karena belum meratanya pemahaman terhadap basis akrual. 
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Bentuk decoupling juga dapat dilihat dari adanya praktik colok-mencolok data 

karena SIMDA yang digunakan belum terhubung secara online antara SKPD 

dengan PPKD akibat perbedaan jarak dan keterbatasan dana milik Pemkab 

Malang. Hingga saat ini, proses adaptasi dan perbaikan masih dilakukan oleh 

Pemkab Malang dalam mendukung penerapan akuntansi basis akrual. Walaupun 

keterbatasan atas sumber daya yang dimiliki Pemkab Malang dalam mendukung 

penerapan basis akrual masih dirasakan, tetapi Pemkab Malang masih berusaha 

untuk menyesuaikan antara keadaan dan kemampuan yang mereka miliki. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu ada salah satu informan kunci 

yang tidak mau untuk diwawancarai. Informan tersebut beranggapan bahwa 

informasi yang diberikan oleh bawahannya sudah mencukupi. Padahal beliau 

merupakan salah satu informan penting untuk mengkroscek pernyataan dari 

informan lain (bawahan). 

 

6.3 Saran 

Bagi Pemkab Malang, peneliti berharap mereka dapat merubah 

paradigma dalam penerapan akuntansi basis akrual secara utuh, bukan karena 

tuntutan legitimasi tetapi lebih ke arah pencapaian kinerja organisasi dan 

manfaat dari penerapan basis akrual. Untuk menjaga kesuksesan penerapan 

basis akrual, peneliti juga berharap agar Pemkab Malang dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya tidak hanya di BPKAD tetapi juga di SKPD-

SKPD lain melalui pemberian pelatihan tentang pengelolaan keuangan basis 

akrual dan menempatkan aparatur yang memiliki latar belakang akuntansi di 
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SKPD tersebut. Selain itu, untuk mendukung komunikasi antara BPKAD dan 

SKPD, Pemkab Malang dapat memaksimalkan penggunaan koneksi internet 

untuk menghubungkan informasi atau untuk melakukan konsultasi. 

Bagi dunia penelitian, penelitian sejenis masih perlu dilakukan terutama 

pada organisasi sektor publik lain mengingat setiap organisasi akan memiliki 

karakteristiknya sendiri untuk berkembang. Selain itu, penelitian mengenai 

dampak dari penerapan standar akuntansi berbasis akrual secara jangka 

panjang juga perlu dilakukan untuk melihat manfaat dari penerapan basis akrual 

tersebut. 
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OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG** 

 

2012 

 
2013 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

** sumber : surabaya.bpk.go.id 



2014 

 
 

2015 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



2016 

 



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG* 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 

SKPD.............. 
 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 
 
     (dalam rupiah) 
       

Nomor 
Uraian 

Anggaran Realisasi 
% 

 Realisasi 

urut 20X1 20X1 
 

20X0    
       

1 2 3 4 5  6 
       

1 PENDAPATAN      

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH      

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah      

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah      

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan      

 Daerah yang Dipisahkan      

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah      
 

Jumlah 
     

      
       

 JUMLAH PENDAPATAN      

2 
      

BELANJA      

2.1 BELANJA OPERASI      

2.1.1 Belanja Pegawai      

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa      
 

Jumlah 
     

      

2.2 BELANJA MODAL 
     

     

2.2.1 Belanja Tanah      

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin      

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan      

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan      

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya      

2.2.6 Belanja Aset Lainnya      
 

Jumlah 
     

      
       

 JUMLAH BELANJA      
       

 SURPLUS/(DEFISIT)      
        
 
 
 
 

Malang, tanggal ................ 
 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
 

 

(tanda tangan) 
 

 

(nama lengkap) 
 

NIP 

 

 

 

*sumber : Perbup No. 70 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang 



 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 

SKPD.............. 
 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 
 

(dalam rupiah) 
 

Nomor  Anggaran  

Lebih/ 
urut Uraian Setelah Realisasi 

(kurang)   
Perubahan 

 
    
     

1 2 3 4 5 
     

1 PENDAPATAN    

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH    

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah    

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah    

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan    

 Daerah yang Dipisahkan    

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah    
 

Jumlah 
   

    
     

 JUMLAH PENDAPATAN    

2 
    

BELANJA    

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG    

2.1.1 Belanja Pegawai    
 

Jumlah 
   

    

2.2 BELANJA LANGSUNG 
   

   

2.2.1 Belanja Pegawai    

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa    

2.2.3 Belanja Modal    
 

Jumlah 
   

    
     

 JUMLAH BELANJA    
     

 SURPLUS/(DEFISIT)    
     

 
 

 

Malang, tanggal ................ 
 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
 

 

(tanda tangan) 
 

 

(nama lengkap) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

NO URAIAN 20X1 20X0 
    

1 EKUITAS AWAL XXX XXX 

2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX 

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:   

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX 

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX 

6 LAIN-LAIN XXX XXX 

7 EKUITAS AKHIR XXX XXX 
    

 
 

 

Malang, tanggal ................ 
 

BUPATI MALANG 
 

 

(tanda tangan) 

 

(nama lengkap) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



(dalam rupiah)

Nomor Uraian %

urut

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber

Daya Alam)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Jumlah

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2 Dana Penyesuaian

Jumlah

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah

Jumlah Pendapatan Transfer

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat

1.3.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.1.3 Belanja Bunga

2.1.4 Belanja Subsidi

2.1.5 Belanja Hibah

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

2.3 BELANJA TAK TERDUGA

2.3.1 Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

2.4 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

2.4.1 Bagi Hasil Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PPKD..............

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

RealisasiAnggaran Realisasi

20X020X120X1



2.4.2 Bagi Hasil Retribusi

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa

SURPLUS/(DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 Penggunaan SiLPA

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

3.1.4 yang Dipisahkan

3.1.5 Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Kembali Pinjaman

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAYAAN NETO

3.3 SISA  LEBIH  PEMBIAYAAN (SILPA)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

Malang, tanggal ................

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



(dalam rupiah)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

1.1.4 Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Jumlah

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2 Dana Penyesuaian

Jumlah

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah

Jumlah Pendapatan Transfer

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat

1.3.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.1.3 Belanja Bunga

2.1.4 Belanja Subsidi

2.1.5 Belanja Hibah

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

2.2 BELANJA MODAL

2.2.1 Belanja Tanah

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Nomor 

urut
Uraian

Anggaran 

Setelah 

Perubahan

Lebih 

(Kurang)
Realisasi



2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

2.3 BELANJA TAK TERDUGA

2.3.1 Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

2.4 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

2.4.1 Bagi Hasil Pajak

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa

SURPLUS/(DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 Penggunaan SiLPA

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.4 Pinjaman Dalam Negeri

3.1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAYAAN NETO

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(nama lengkap)

Malang, tanggal ................

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)



NO URAIAN 20X1 20X0

1 2 3 4

1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX

2
Penggunaan  SAL  sebagai  Penerimaan  Pembiayaan Tahun 

Berjalan
(XXX) (XXX)

3 Subtotal (1-2) XXX XXX

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran XXX XXX

(SiLPA/SiKPA)

5 Subtotal (3+4) XXX XXX

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX

7 Lain-lain XXX XXX

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 

31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)



Uraian 20X1 20X0

1 2 3

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di BLUD

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi dan PAD lainnya

Penyisihan Piutang

Belanja Dibayar Dimuka

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

Investasi Non Permanen

Pinjaman Jangka Panjang

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

Dana Cadangan

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

DANA CADANGAN

ASET TETAP

INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET

ASET LANCAR



Jumlah Dana Cadangan

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan

Utang dalam Negeri – Obligasi

Premium (Diskonto) Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

Ekuitas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)                     

(nama lengkap)                    

Malang, tanggal .................     

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

EKUITAS

ASET LAINNYA



20X1 20X0 Kenaikan/ (%)

Penurunan

Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanxxx xxx xxx xxx

Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx

JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx

Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx

Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx

Beban Jasa xxx xxx xxx xxx

Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx

Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx

Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx

Beban Penyisihan Piutang xxx xxx xxx xxx

Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx

Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx xxx

JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx

Surplus Penjualan Aset Non lancar xxx xxx xxx xxx

Defisit Penjualan Aset Non lancar xxx xxx xxx xxx

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

Lainnya
xxx xxx xxx xxx

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 

NON OPERASIONAL
xxx xxx xxx xxx

SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx xxx xxx

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN OPERASIONAL

SKPD ................

URAIAN

(nama lengkap)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

BEBAN  OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL

(dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

BEBAN

Malang, tanggal ................

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)



URAIAN 20X1 20X0 (%)

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-

DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx

Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx

Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

xxx xxx xxx xxx

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx

Dana Penyesuaian xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya xxx xxx xxx xxx

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah 

Provinsi
xxx xxx xxx xxx

Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx xxx

Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah xxx xxx xxx xxx

JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx

BEBAN

BEBAN  OPERASI xxx xxx xxx xxx

Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx

Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx

Beban Jasa xxx xxx xxx xxx

Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx

Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx

Beban Bunga xxx xxx xxx xxx

Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Kenaikan/P

enurunan



Beban Hibah xxx xxx xxx xxx

Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx

Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx

Beban Penyisihan Piutang xxx xxx xxx xxx

Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx

Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx xxx

BEBAN  TRANSFER

Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx

Tranfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xxx

Jumlah Beban Transfer xxx xxx xxx xxx

JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx xxx

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON 

OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non lancar xxx xxx xxx xxx

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 

Panjang
xxx xxx xxx xxx

Defisit Penjualan Aset Non lancar xxx xxx xxx xxx

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx

Surplus/Defisit  dari  Kegiatan  Non  

Operasional Lainnya
xxx xxx xxx xxx

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 

OPERASIONAL
xxx xxx xxx xxx

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx

Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx

JUMLAH POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx

(nama lengkap)

(tanda tangan)

Malang, tanggal ................

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



No. Uraian 20X1 20X0

1

2

3 Penerimaan Pajak Daerah

4 Penerimaan Retribusi Daerah

5

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Alam

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus

12 Penerimaan Dana Penyesuaian

13 Penerimaan Bagi Hasil Pajak

14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

15 Penerimaan Hibah

16 Penerimaan Dana Darurat

17 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

19

20

21 Pembayaran Pegawai

22 Pembayaran Barang

23 Pembayaran Bunga

24 Pembayaran Subsidi

25 Pembayaran Hibah

26 Pembayaran Bantuan Sosial

27 Pembayaran Belanja Tak Terduga

28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak

29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa

32

33

Pencairan Dana Cadangan

Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penjualan Aset Tetap Lainnya

Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan

Arus Kas Masuk

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk

Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d18)

Jumlah Arus Kas Keluar (21 s/d 31)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)



Penerimaan Penjualan Investasi Non 

Permanen

Pembentukan Dana Cadangan

Perolehan Tanah

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Gedung dan Bangunan

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Aset Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembelian Investasi Non 

Permanen

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 

Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 

Bank

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 

Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan 

Daerah

Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan 

Negara

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda 

Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 

Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 

pemerintah Daerah Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 

Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 

Lainnya

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 

Negara

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 

Daerah

Jumlah Arus Kas Masuk (36 s/d 43)

Arus Kas Keluar

Jumlah Arus Kas Keluar (46 s/d 54)

Arus Kas Bersih dari Akt. Investasi (44-55)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk

Jumlah Arus Kas Masuk (59 s/d 66)

Arus Kas Keluar



Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas BLUD

Arus Kas Keluar

Jumlah Arus Kas Keluar (69 s/d 76)

Jumlah Saldo Kas di Neraca (91 s/d 94)

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Akt. Transitoris (82-85)

Kenaikan /Penurunan Kas (33+56+78+86)

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara 

Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara 

Pengeluaran (87+88)

Saldo Kas di neraca terdiri dari :

Arus Kas Bersih dari Akt. Pendanaan (67-77)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk

Jumlah Arus Kas Masuk

(nama lengkap)                   

Malang, tanggal ................       

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)                    


