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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan Negara ditandai dengan lahirnya paket

undang-undang dalam pengelolaan keuangan Negara (Undang-undang No 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara).

Reformasi ini disertai juga memanfaatkan  reformasi sistem akuntansi sebagai

salah satu sarananya (Carlin, 2005; Connolly & Hyndman, 2006; Christensen &

Parker, 2010).

Salah satu dari prinsip yang menjadi prioritas dalam reformasi akuntansi

adalah peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Pemerintahan

yang akuntabel akan menjamin segala informasi atau peristiwa penting kegiatan

pemerintah akan tercatat dan terekam di dalam laporan keuangan dengan baik.

Laporan keuangan yang baik akan memberikan informasi yang lebih berguna

bagi pemerintah (Daniels & Daniels, 1991; Nogueira, et al, 2013).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

dan kegunaan laporan keuangan, paket undang-undang pengelolaan keuangan

Negara mengamanatkan implementasi akuntansi basis akrual pada laporan

keuangan di Indonesia. Akuntansi basis akrual akan menghasilkan laporan

keuangan yang lebih berguna, karena mencerminkan keadaan sebenarnya dari

aktivitas pemerintah. Hal ini akan meningkatkan kegunaan laporan keuangan

baik sebagai alat pertanggungjawaban maupun pengambil keputusan (Kim, et

al., 2005; Mack & Ryan, 2007).
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Dalam konteks internasional, penerapan basis akrual pada pelaporan

keuangan sektor publik telah banyak dilaksanakan di berbagai negara seperti

Australia (Churchill, 1992), Selandia Baru (Cortes, 2006), Inggris (Cortes, 2006),

Nepal (Adhikari dan Mellemvik, 2011), dan beberapa negara lainnya. Negara

Indonesia telah membulatkan tekad untuk menerapkan akuntansi basis akrual di

tahun 2015. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiyono

bahkan menyatakan bahwa Indonesia menjadi Negara pertama di Asean yang

menerapkan akuntansi basis akrual (www.kemenkeu.go.id),

“Negara maju, New Zealand, Australia, di UK juga. Di ASEAN kita lebih
dahulu. Mudah-mudahan ini bisa menimbulkan trust, khususnya investor.
Bahwa ke depan kita memiiliki sebuah laporan yang menggambarkan hak
dan kewajiban kita,” (Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto
Harjowiyono dalam konferensi pers di Gedung Dhanapala – Kementerian
Keuangan RI, Jakarta 12 September 2014).

Di Negara Indonesia, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

berperan dalam penyusunan Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Pusat.

KPPN Malang, sebagai salah satu dari 181 KPPN yang ada di seluruh Indonesia,

merupakan unit vertikal dari Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (Pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2004). Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP), sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah

di level Pemerintah Pusat disusun secara berjenjang dan dimulai dari level

KPPN. Mulai tahun 2015, LKPP disusun dengan menerapkan PP No. 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Sebagai entitas awal dalam penyusunan LKPP, dampak dari pelaporan

keuangan berbasis akrual akan langsung dirasakan oleh KPPN. Disamping

LKPP akan disusun berdasarkan basis akrual, proses penyusunan LKPP KPPN
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berasal dari konsolidasi semua laporan keuangan satuan kerja mitranya. Untuk

ini, berbagai usaha harus dilakukan oleh KPPN untuk menerapkan akuntansi

basis akrual pada laporan keuangan.

Dalam implementasi pelaporan keuangan basis akrual, peneliti sebagai

salah satu dari pegawai KPPN telah mengalami berbagai usaha KPPN dalam

menerapkan basis akrual di laporan keuangan. KPPN di seluruh penjuru

Indonesia melakukan persiapan sebelum tahun 2015, yaitu semenjak

implementasi PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual.

Usaha ini secara garis besar menerapkan apa yang ada di dalam buku Transition

to Accrual Accounting dari Abdul Khan dan Stephen Mayes (2007): usaha di

bidang Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan dan teknologi.

Di bidang SDM, usaha yang dilakukan KPPN diantaranya

menyelenggarakan diklat Program Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(PPAKP) bagi satuan kerja (satker). SDM di KPPN juga disiapkan dengan

penguatan peran customer service officer dan keahlian jabatan fungsional pada

penyuluh perbendaharaan, analis akuntansi dan laporan keuangan. Di bidang

kebijakan dilakukan dengan sosialisasi kebijakan terkait pelaporan keuangan

berbasis akrual, melakukan kegiatan focus group discussion, sampai

memberikan award kepada satker terbaik dalam menerapkan pelaporan

keuangan berbasis akrual. Di bidang teknologi, dilakukan dengan peningkatan

keahlian penerapan aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara) dan SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) pada satker.

Namun dengan berbagai usaha maupun strategi untuk implementasi

pelaporan keuangan berbasis akrual, kendala muncul dengan belum bisa

diterapkan secara sempurna basis akrual pada laporan keuangan. Satker mitra
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KPPN telah memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan sesuai dengan

pelaporan keuangan berbasis akrual, namun belum seluruh laporan keuangan

dari satker (sebagai unsur utama penyusunan LKPP) memiliki kualitas pelaporan

yang baik. Perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi

basis akrual menurut peneliti belum terjadi. Laporan keuangan satker dan LKPP

KPPN masih berorientasi basis kas menuju akrual.

Kendala yang dilihat oleh peneliti pada awal pelaporan keuangan

berbasis akrual berasal dari berbagai faktor. Dimulai dari faktor sumber daya

manusia (SDM), seperti kualitas SDM KPPN yang kurang berkompeten

dikarenakan masih kurangnya sosialisasi, bimtek dan pelatihan akuntansi walau

persiapan telah dilakukan sejak tahun 2010. Ditambah lagi dengan latar belakang

pendidikan yang tidak sesuai, seperti ada penyusun LKPP yang bukan lulusan

Akuntansi atau Ekonomi. Pada prakteknya, pengisian pegawai penyusun LKPP

ditentukan berdasarkan keputusan Kepala KPPN. Rotasi dan mutasi pegawai

juga sering terjadi dengan melihat kebutuhan organisasi.

Masih dari faktor SDM, kendala yang ada juga terdapat pada merubah

mindset (pola pikir) para pegawai KPPN yang menunjukkan sikap resistensi

terhadap perubahan. Peneliti setuju dengan pendapat dari Hariyanto (2012) yang

menyatakan betapa sulitnya mengubah paradigma penyusun laporan keuangan

yang sudah sangat familiar dengan akuntansi basis kas.

Sikap resistensi terhadap perubahan, menjadi kendala krusial dalam

menerapkan basis akrual. Beberapa penelitian menunjukkan sikap resistensi

muncul karena perubahan basis akuntansi dikenalkan ke publik dan

operasionalisasinya tidak sesuai dengan keinginan publik (Arnaboldi & Lapsley,

2004; Siti-Nabiha & Scapens, 2005). Pada penyusunan LKPP, sikap resisten
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ditunjukan dengan pernyataan negatif dari pejabat dan penyusun LKPP. Sikap

resistensi tersebut bahkan muncul dalam pernyataan yang ekstrem. Contohnya

pernyataan seperti: “buat apa sih akrual?”, “WDP atau WTP sama saja”.

Resistensi terhadap perubahan berasal dari adanya pertentangan akan

perlu atau tidaknya penerapan basis akrual pada pemerintahan. Penelitian

terdahulu mengenai hal ini telah diteliti oleh Daniels dan Daniels (1991), Deloitte

(2004), Van Der Hoek (2005) dan Christiaens dan Rommel (2008). Hasil

penelitian terbagi menjadi dua, yaitu mendukung dan menentang penerapan

akuntansi basis akrual pada pemerintahan.

Penelitian yang mendukung penerapan akuntansi basis akrual pada

pemerintahan adalah Daniels dan Daniels (1991), Deloitte (2004), dan Van Der

Hoek (2005). Daniels dan Daniels (1991) menemukan bahwa kegunaan laporan

keuangan akan meningkat jika informasi akrual dilampirkan pada penyusunan

laporan konsolidasian. Deloitte (2004) menyebutkan bahwa akuntansi

pemerintahan berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas

pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan,

serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya

biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan

suatu program. Penelitian yang dilakukan oleh Van Der Hoek (2005) menemukan

penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju

telah berhasil dan membawa manfaat, diantaranya mendukung manajemen

kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki

pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi
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sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan

meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).

Sedangkan hasil penelitian yang menentang penerapan akuntansi basis

akrual di pemerintahan diantaranya adalah Christiaens dan Rommel (2008).

Penelitian ini berpendapat bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam

instansi pemerintahan yang memiliki sifat usaha komersil. Basis akrual tidak akan

sukses diterapkan pada instansi pemerintahan yang murni menjalankan fungsi

pelayanan publik. Penyusunan anggaran berbasis akrual juga merupakan

masalah tersendiri, selain dimensi politik yang kental dalam aktifitas instansi

pemerintahan.

Dari sisi SDM yang terakhir peneliti lihat terdapat pada dukungan dan

komitmen penuh dari pimpinan akan implementasi pelaporan keuangan berbasis

akrual. Komtmen dan dukungan dari pemimpin menjadi titik krusial dalam

perubahan basis akuntansi (Athukorala & Reid, 2003). Kementerian

Negara/lembaga masih melihat realisasi anggaran sebagai kinerja dibanding

pertanggungjawabannya. Di level KPPN, pimpinan KPPN masih menganggap

LKPP sebagai produk yang kurang vital, karena wujud nyata pelayanan KPPN

lebih kepada pelayanan pencairan dana. Hal ini mengakibatkan penyusunan

LKPP seakan-akan menjadi produk sampingan dalam rangkaian tugas pokok

dan fungsi KPPN.

Kendala lain pada implementasi laporan berbasis akrual berasal dari

faktor teknologi, dalam hal ini aplikasi penunjang pelaporan berbasis akrual.

Kesiapan aplikasi pendukung dalam hal ini SPAN (Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara) dan SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) “yang belum

teruji” untuk Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual karena masih
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dikembangkan. Belum lagi proses pengambilan data yang lama karena SPAN

menganut sistem single database dan diakses oleh 181 KPPN di seluruh

Indonesia pada waktu bersamaan (pada masa-masa penyusunan LKPP). Sistem

SPAN telah diluncurkan pada 19 Agustus 2013 sedangkan SAKTI sampai

dengan tahun 2015 belum diluncurkan. Ketidakpastian teknologi dapat membuat

ketidakpastian suatu organisasi dalam proses perubahan (March & Olsen,

1976:252).

Pemahaman akan basis akrual juga menjadi kendala dalam implementasi

pelaporan keuangan berbasis akrual. Kesulitan pemahaman basis akrual basis

akrual dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan keuangan (Nesbakk,

2010). Hal ini terjadi apabila penyusun laporan keuangan kurang mengantisipasi

dampak penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang jauh lebih rumit.

Kerumitan basis akrual dimulai dari transaksi yang sangat beragam.

Pengidentifikasian transaksi berdasarkan waktu transaksi menjadi perbedaan

mendasar antara basis akrual dibandingkan basis sebelumnya (Tickell, 2010). Di

mulai dari penataan aset sampai melakukan penjurnalan penyesuaian.

Selanjutnya, kendala lagi ada pada melakukan penyesuaian yang cukup

mengalami kesulitan dalam menentukan pos-posnya (akun-akun) misalnya,

terkait pendapatan dan penyusutan.

Faktor kebijakan teknis dalam penyusunan LKPP juga menjadi kendala

dalam implementasi laporan berbasis akrual. Kebijakan yang ada terkadang

belum bisa diterapkan di lapangan karena kerumitan akuntansi basis akrual dan

perubahan yang lebih cepat. Hal ini berdampak pada bertambah banyaknya

penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Peneliti disini mengutip

fenomena menurut Bastian (2006) yang menyatakan kecenderungan proses
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awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi laporan

keuangan lebih merupakan proses kajian pustaka, sehingga kebijakan yang ada

sulit diterapkan.

Semua kendala dalam implementasi basis akrual berakibat pada

terlambatnya penyelesaian LKPP pada awal 2015. LKPP bulanan bahkan baru

dibuat di bulan April, dalam arti LKPP Bulan Januari sampai dengan Maret

dibiarkan terbengkalai selama 4 bulan. Satuan kerja juga mengalami masa “free”

pelaporan selama 4 bulan, tanpa ada teguran dari KPPN karena kebingungan

yang luar biasa di pihak KPPN. Rapor merah pelaporan keuangan seakan-akan

memaksa semua pihak kembali ke basis cash toward accrual. Bayangan muncul

akan kegagalan penerapan basis akrual, seperti yang terjadi di Nepal yang

kekurangan sumber daya yang berkualitas (Adhikari dan Mellemvik, 2011)

Semua kendala dalam implementasi pelaporan basis akrual seakan

menjadi tantangan bagi KPPN yang juga dituntut menjadi learning organization

bagi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Proses bisnis Ditjen

Perbendaharaan periode 2015-2019 difokuskan untuk mewujudkan Ditjen

Perbendaharaan sebagai learning organization yaitu organisasi yang analitikal,

ilmiah, inovatif dan responsif terhadap perubahan (Keputusan Dirjen

Perbendaharaan No. 239/PB/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen

Perbendaharaan Tahun 2015-2019). Dengan meneliti langsung di KPPN, peneliti

dampak melihat sejauh mana kesiapan KPPN dalam perannya sebagai learning

organization bagi satker kementerian/lembaga.

KPPN Malang sebagai objek penelitian telah menerapkan pelaporan

keuangan basis akrual semenjak tahun 2015. KPPN Malang memiliki banyak

prestasi dibandingkan KPPN lain di Indonesia. Diantaranya, KPPN ini merupakan
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merupakan KPPN pertama yang meraih penghargaan Kantor Pelayanan

Percontohan (KPPc) tingkat Kementerian Keuangan di tahun 2013, meraih

predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari Kementerian PAN

dan RB pada 2014 dan satu dari 4 (empat) KPPN yang telah memiliki sertifikat

ISO 9001:2008 di 2015. Dengan berbagai prestasi yang dimiliki, KPPN Malang

sering menjadi benchmark bagi KPPN lain dalam hal pelayanan.

Namun dengan banyaknya prestasi yang dimilikinya, kendala dari

implementasi pelaporan keuangan basis akrual ternyata terjadi juga di KPPN

Malang. KPPN Malang belum bisa berbicara banyak akan prestasinya dalam hal

LKPP, baik sebelum atau sesudah berbasis akrual. Untuk diketahui, setiap tahun

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai penyusun LKPP Nasional, juga

melakukan pemeringkatan LKPP Tingkat KPPN. Mulai tahun 2015,

pemeringkatan ini dilakukan per kantor wilayah. Adapun peringkat LKPP KPPN

Malang untuk periode 2012-2014 (masa laporan berbasis cash toward accrual)

dan periode 2015 (masa full accrual), dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Peringkat LKPP KPPN Malang Tingkat Nasional dan Kanwil DJPB Propinsi

Jawa Timur Tahun 2012 – 2015

Tingkat 2012 2013 2014 2015

Nasional
152 dari 178

KPPN

148 dari 178

KPPN

140 dari 178

KPPN

(mulai 2015

pemeringkatan

LKPP hanya

per Kanwil)

Kanwil DJPB

Propinsi Jatim

15 dari 15

KPPN

11 dari 15

KPPN

10 dari 15

KPPN

14 dari 15

KPPN

Sumber : Kepdirjen Perbendaharaan No.191/PB/2013; Kepdirjen Perbendaharaan
Nomor 248/PB/2014; Kepdirjen Perbendaharan No.326/PB/2015; Kep
Kanwil Perbendaharaan Prop. Jatim No.145/WPB.16/2016.

Melihat peringkat KPPN Malang terkait pelaporan keuangan basis akrual,

terlihat  bahwa KPPN Malang merupakan KPPN yang berprestasi dalam

pelayanan namun belum memuaskan dalam hal penyusunan LKPP. Inilah yang

menjadi latar belakang pokok peneliti untuk melakukan penelitian di KPPN

Malang.

Melanjutkan poin kendala dalam implementasi pelaporan keuangan

berbasis akrual, ternyata kendala tersebut berdampak juga pada LKPP secara

nasional. Walau BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian” atas LKPP

tahun 2015, namun terjadi penurunan kualitas LKPP sebagai akibat dari

implementasi perdana PP ini, sebagaimana pernyataan Ketua BPK - Bapak Hary

Azhar Aziz berikut (www.bpk.go.id),
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“BPK mengapresiasi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan
jajarannya, yang telah berupaya untuk menjaga kualitas laporan
keuangan yang ditunjukan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan
keuangan pada penerapan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) berbasis akrual”
(Ketua BPK RI, Hary Azhar Aziz, pada Sidang Paripurna DPR RI 2 Juni
2016)

Selanjutnya untuk memperkuat dasar peneliti melakukan penelitian pada

LKPP dan KPPN Malang, peneliti melakukan studi riset terdahulu. Penelitian

terdahulu menunjukkan pelaporan keuangan berbasis akrual belum diterapkan

secara penuh pada laporan keuangan. Penelitian ini berasal dari Asfiansyah

(2014), Langelo (2015), Muttaqin (2015), Sari (2015) dan Rahmawati (2016).

Penelitian Asfiansyah (2014) yang dilakukan pada Pemerintah Kota

Surabaya menunjukkan strategi yang akan digunakan Pemerintah Kota

Surabaya dalam menghadapi implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun

2015. Strategi yang akan digunakan Pemerintah Kota Surabaya untuk

menerapkan akuntansi basis akrual dalam penelitian ini adalah melakukan

assesment pegawai, melaksanakan pendidikan atau kursus singkat bagi

pegawai, memperbaiki software akuntansi, pendidikan khusus akuntansi bagi

pegawai dan melibatkan pihak eksternal sebagai konsultan pendamping.

Penelitian Langelo (2015) yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bitung.

menunjukkan pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010

tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas

menuju akrual. Langelo (2015) menemukan terdapat kendala dalam kesiapan

implementasi basis akrual pada jumlah sumber daya manusia pelaksana secara

kuantitas belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang

belum teruji.
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Muttaqin (2015) yang melakukan penelitian di Pemerintah Kota

Pekalongan, menunjukkan perubahan organisasi yang terjadi pada Pemkot

Pekalongan dalam rangka implementasi SAP Basis Akrual. Persiapan dalam

rangka implementasi SAP akrual antara lain menetapkan Perwal No. 34 tahun

2014 dan Perwal No. 35 tahun 2014, membangun aplikasi SIMDA & SIMBADA

berbasis FOSS, mengadakan sosialisasi dan pelatihan, melakukan restatement

laporan keuangan 2014 dan melakukan penataan aset.

Penelitian Sari (2015) yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten

Situbondo, bertujuan memahami pelembagaan sistem akuntansi berbasis akrual

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka menghadapi

implementasi SAP Berbasis Akrual secara penuh di tahun 2015. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelembagaan sistem akuntansi berbasis akrual pada

Pemerintah Kabupaten Situbondo terjadi dalam bentuk: (1) melalui tekanan dan

desakan dari pemerintah pusat berupa aturan-aturan hukum yang mengikat, (2)

perbaikan pengelolaan keuangan di bagian akuntansi dan pembinaan terhadap

bendahara, Pejabat Penata Keuangan (PPK), dan Pengguna Anggaran (PA),

dan (3) penggunaan tenaga profesional melalui kerja sama antara Pemerintah

Kabupaten Situbondo dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur, Universitas

Brawijaya, dan Universitas Negeri Jember, dan Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi.

Penelitian Rahmawati (2016) yang dilakukan pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Malang menunjukkan secara umum pegawai Sekretariat DPRD

Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis

akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan

penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.
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Penelitian Asfiansyah (2014), Muttaqin (2015), Langelo (2015), Sari

(2015) dan Rahmawati (2016) di atas sudah melihat persiapan implementasi

pelaporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di

beberapa pemerintah daerah. Namun ke semua penelitian ini dilakukan pada

objek yang “belum menerapkan pelaporan keuangan basis akrual”. Celah (gap)

dari penelitian Asfiansyah (2014), Muttaqin (2015), Langelo (2015), Sari (2015)

dan Rahmawati (2016) akan diisi pada penelitian ini dengan melakukan

penelitian pada objek yang telah menerapkan pelaporan keuangan berbasis

akrual yaitu LKPP pada KPPN Malang. Selain itu, keunikan penelitian ini terdapat

pada LKPP tingkat KPPN yang merupakan konsolidasi dari semua laporan

keuangan satuan kerja yang telah mengimplementasikan pelaporan keuangan

berbasis akrual. Peneliti akan menganalisis implementasi pelaporan keuangan

berbasis akrual dari berbagai kenyataan di LKPP KPPN.

Selain itu, berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, kebijakan

akuntansi pada implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual dalam

penelitian ini akan dilihat sebagai kebijakan publik. Hal ini berdasarkan pendapat

Thomas R. Dye (1981) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is what

ever government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Kemudian implementasinya akan dianalisis

menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III

(1980).

Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III (1980)

menjadi alat analisis pada penelitian ini didasari oleh pentingnya untuk melihat

kembali faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pelaporan

keuangan berbasis akrual dari sisi internal organisasi. Beberapa penelitian terkait
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implementasi kebijakan publik (Wisakti, 2008; Putera, 2011; dan Putri, 2015),

melihat berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan

publik dari sisi internal organisasi, diantaranya e-ktp, dana desa, dan sistem

remunerasi. Namun semua penelitian ini belum meneliti implementasi Teori

Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III pada pelaporan

keuangan berbasis akrual.

Penelitian Asfiansyah (2014), Muttaqin (2015), Langelo (2015), Sari (2015)

dan Rahmawati (2016) memang telah berhasil melihat persiapan implementasi

akuntansi basis akrual pada berbagai pemerintah daerah. Namun hasil semua

penelitian ini belum menekankan betapa pentingnya melihat kembali faktor

pendukung dan penghambat implementasi suatu kebijakan dari sisi internal

organisasi. Untuk itu, penelitian terdahulu akan dilengkapi pada penelitian ini

dengan melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi pelaporan

basis akrual dari sisi internal organisasi sesuai Teori Edward III (1980).

Selain itu, berdasarkan kendala yang peneliti amati pada KPPN dalam

menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual (tingkat pemahaman dan

kesulitan implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual oleh SDM di KPPN;

aplikasi yang masih perlu penyempurnaan; praktek dari petunjuk teknis kebijakan

yang bisa beragam), ke semua kendala ini pada dasarnya berasal dari internal

organisasi dan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) faktor sebagaimana di

dalam Teori Edward III (1980). Implementasi pelaporan keuangan basis akrual

pada KPPN harus memperhatikan faktor pendukung dan penghambat dari

internal organisasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi/pelaksana

dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.
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Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengisi celah

penelitian (research gap) implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan meneliti implementasinya pada

LKPP tingkat KPPN dengan alat analisis Teori Edward III (1980). Sebagaimana

peneliti sebutkan sebelumnya, penelitian terdahulu masih sebatas persiapan

implementasi akuntansi basis akrual dan belum meneliti implementasinya pada

objek yang telah menerapkan pelaporan basis akrual secara penuh, yaitu LKPP

pada KPPN Malang. Penelitian ini akan melihat implementasi pelaporan berbasis

akrual sebagai kebijakan akuntansi dan berbeda dari penelitian terdahulu dimana

penelitian ini akan melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi

kebijakan dari sisi internal KPPN Malang sesuai Teori Implementasi Kebijakan

Publik dari George C. Edward III (1980).

1.2 Motivasi Penelitian

Peneliti merupakan pegawai KPPN yang pernah mengalami penyusunan

LKPP KPPN masa penerapan basis CTA dan awal implementasi basis akrual di

tahun 2015. Semasa masih aktif menyusun LKPP KPPN, peneliti merasakan

implementasi PP No. 71 Tahun 2010 menemukan banyak kendala. Walau telah

banyak upaya yang diusahakan oleh KPPN untuk implementasi basis akrual

pada laporan keuangan, namun pada prakteknya masih sulit diterapkan. Laporan

Keuangan yang dihasilkan masih berorientasi basis kas menuju akrual dengan

penambahan laporan yang diwajibkan oleh PP No. 71 Tahun 2010.

Di tahun 2017, pelaporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP No.

71 Tahun 2010 telah memasuki tahun ketiga. Kendala yang peneliti alami di awal

tahun 2015 (di awal implementasi PP ini) ternyata tidak hanya ada pada LKPP

KPPN. Opini BPK atas LKPP Nasional 2015 menunjukkan adanya penurunan
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kualitas laporan keuangan, walau opininya tetap wajar dengan pengecualian.

Dengan demikian, motivasi penelitian ini adalah melihat implementasi pelaporan

keuangan berbasis akrual pada LKPP KPPN, dan ditambah analisis faktor

pendukung dan penghambat implementasi dengan alat analisis Teori Edward III

(1980).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian, fokus penelitian ini

adalah implementasi kebijakan pelaporan berbasis akrual pada penyusunan

LKPP Tingkat KPPN Malang. Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka rumusan

masalah penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan pelaporan

berbasis akrual pada penyusunan LKPP Tingkat KPPN Malang?

1.4 Tujuan Penelitian

Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP No.

71 Tahun 2010 telah memasuki tahun ketiga. Di awal implementasi, KPPN

banyak menemukan kendala pada penyusunan LKPP. Sesuai dengan motivasi

dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah memahami langkah-langkah

dalam implementasi kebijakan akuntansi pelaporan pemerintah berbasis akrual

pada LKPP KPPN Malang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada

berbagai pihak, yaitu:

1. Kontribusi  Praktis

Pada tahun 2015, pelaporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP

No. 71 Tahun 2010 telah resmi dimulai. Berbagai upaya telah dilakukan

oleh KPPN dalam mempersiapkan implementasi pelaporan ini. Walau



17

menemui banyak kendala, namun upaya dari implementasi pelaporan

keuangan basis akrual patut diapresiasi. Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi sumbangan pemikiran dan bahan bagaimana metode terbaru

dalam penyempurnaan implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual

pada LKPP KPPN.

2. Kontribusi Teoritis

Pemerintah telah memilih untuk mengimplementasikan basis akrual pada

laporan keuangan. Secara teoritis, hal ini bisa dikategorikan sebagai

implementasi kebijakan akuntansi. Implementasi kebijakan ini di dalam

penelitian akan dideskripsikan dengan alat analisis Teori Edward III

(1980) sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan

Teori ini dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerapan

pelaporan basis akrual. Hal ini dirasakan oleh peneliti di awal pelaporan

keuangan berbasis akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010. Bagi

Pemerintah Pusat sebagai pembuat aturan, hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan masukan dalam menyempurnakan peraturan dan

kebijakan tentang Laporan Keuangan Pemerintah.


