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Abstract. This research was carried out related to the development of information technology in line with the sectoral 
reporting of wetland environment. For local governments, this study deals with strategic issues relating to the role of 
government as agents of development in the face of MEA in 2015-2025, the MDGs by 2015, SDGs until 2030. The aim is to 
identify the factors in the development of organizations through strategic aspects, administrative, social, and engineering. 
The study was conducted on 386 (386) population, and with one hundred (100) units of the sample. The chi square test and 
test relations with C Contingency were used in the assessment of the differences and relationship data using nominal 
measurement scale. The results showed with Xobservasi = 24.512 and X table = 41.34, showed no difference from the 
application of theory in the implementation of sectoral integrated reporting system. The implications of the role of theory can 
be met on the degree of freedom (5-1) (4-1) on the alpha value of 0.05 with Xtabel = 21:03. The role of theory met through 
accrual reporting aspects of the role, CBISs, and social intelligence, with the value of the relationship C Contingency 0.275. 
Aspects of this theory can distinguish the implementation of sectoral reporting system integrated with aspects of "capital", 
namely: finance, manufacturing, intellectual, human, social and relationship, and natural capital of work units of Provincial  / 
District / City in South Kalimantan. 
 
Keywords: organizational development, reporting on an accrual basis, ethical intelligence, characteristics of change, 

sectoral integrated reporting 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) sejak 
tahun 2015, menandai adopsi dari sistem akrual 
dalam pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. 
Sistem ini memberikan pengembangan untuk setiap 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk 
mengkonsolidasikan laporan keuangan sebagai satu 
kesatuan dalam pelaporan keuangan pemerintah 
Indonesia. Pelaksanaan sistem akuntansi diperlukan 
sejalan dengan upaya untuk mengembangkan 
organisasi untuk memenuhi Sistem Nasional Account 
(SNA), serta dalam pemenuhan Statistik Keuangan 
Pemerintah (GFS). Sistem GFS ini menempatkan 
konsepsi integrasi untuk: (i) Sistem Akuntansi 
Pemerintah Pusat (ASCG), (ii) Sistem Akuntansi 
Pemerintah Daerah (ASRG), (iii) sistem 

Penganggaran, dan (iv) basis akrual untuk sistem 
pelaporan dengan mengacu Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010). Penerapan sistem akuntansi dan kinerja 
sistem informasi merupakan kebutuhan sistem dalam 
memenuhi model peran untuk sistem GFS dan SNA. 
Hal ini sesuai dengan upaya untuk memenuhi 
kebutuhan pengembangan untuk sistem akuntansi 
yang terintegrasi dan kinerja sistem informasi antara 
pemerintah daerah dan pusat. 

Upaya untuk mencapai pelaporan informasi 
keuangan dan aspek ekonomi, aspek social, politik, 
serta lingkungan berkelanjutan adalah aktifitas dari ide 
organisasi global. Hal ini memberikan acuan pada 
pemerintah untuk dapat memenuhi akuntabilitas dan 
menjadikan organisasi berwawasan global. Organisasi  
yang dapat memenuhi pelaporan keberlanjutan 
(sustainability reporting), dan menuju pelaporan 
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terintegrasi (integrated reporting) sebagai Global 
Reporting Initiative (GRI). Pemerintah Daerah dapat 
mengambil peran sebagai organisasi yang 
berwawasan global melalui pelaporan berkelanjutan 
menuju pelaporan terintegrasi. Berdasarkan dukungan 
dan karena kesiapan dalam pelaksanaan pelaporan 
keuangan dengan basis akrual. Pelaporan SKPD dan 
pemerintah daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 
memiliki kesesuaian dengan elemen isi laporan 
keberlanjutan, dan laporan untuk memenuhi atau 
sesuai dengan kriteria pelaporan terintegrasi. Semua 
jenis informasi dan jenis laporan yang telah disiapkan 
Pemerintah Daerah memiliki tipe lengkap informasi 
atau laporan sebagaimana diklasifikasikan dalam 
pelaporan keberlanjutan (ekonomi, lingkungan, sosial 
dan tata kelola) dan juga memiliki kesamaan dan 
kelengkapan dengan semua isi informasi pelaporan 
terintegrasi, yang terdiri dari informasi tentang: 
keuangan, manufaktur, Hak Kekayaan, Manusia, 
Sosial dan hubungan, dan alami (pelaporan terpadu, 
IIRC, 2014). 

Penentuan untuk inisiatif pelaksanaan pelaporan 
terintegrasi sebagai proses pengambilan keputusan 
akan berhubungan dengan isi keputusan dan 
lingkungan di mana keputusan akan diambil. 
Kebijakan ini mengacu pada keputusan yang akan 
melibatkan banyak pihak. Jones (1984) 
mendefinisikan kebijakan "sebagai keputusan berdiri 
ditandai dengan konsistensi perilaku pada bagian 
kedua Ulasan mereka yang membuat dan Ulasan 
mereka yang mematuhinya". Setiap penetapan 
kebijakan akan terkait dengan konteks "yang" diterima 
"apa" dan "bagaimana" untuk mendapatkannya. 
Dalam hal ini ada berbagai aspek menentukan bagi 
pelaksanaan kebijakan. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 
berbagai situasi relevan dalam konteks pelaporan 
organisasi. Sesuai (Mooghali & Azizi, 2008), antara 
lain menunjukkan bahwa: outlook strategic terkait 
dengan manajemen pengetahuan sebagai hipotesis 
yang ditolak, perubahan adalah terkait untuk 
manajemen pengetahuan sebagai hipotesis yang 
dibantah, tekanan Kinerja terkait dengan manajemen 
pengetahuan sebagai konfirmasi hipotesis. Kemudian, 
ada jalan potensial untuk penelitian - analisis laporan 
terintegrasi, seperti: Analisis laporan terintegrasi akan 
memberikan kontribusi pada pengembangan praktik 
yang baik. Adanya kebutuhan untuk analisis: Kualitas 
pelaporan pada elemen konten terutama: lingkungan 
eksternal; peluang dan risiko; strategi dan alokasi 

sumber daya; model bisnis; prospek masa depan 
(Adams, 2013).  Hasil kajian terkait memberikan arti 
bahwa kesiapan dalam pelaporan keuangan dengan 
basis akrual telah didukung oleh dukungan 
manajemen, efektivitas komunikasi dan peran 
pengawasan internal, tetapi tidak sepenuhnya 
didukung oleh peran regulasi. Tingkat kesiapan 
pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan 
dengan basis akrual memberikan peluang 
pengembangan organisasi sebagai organisasi 
berwawasan global untuk memenuhi isu-isu nasional 
untuk pelaporan terpadu nasional menggunakan 
Sistem Nasional Akun (SNA) dan mengacu pada isu-
isu global mengacu memenuhi pelaporan 
keberlanjutan untuk mencapai pelaporan terpadu 
sebagai global Reporting Initiative (GRI, 2013). 

Penelitian ini dilakukan dalam penilaian inisiatif 
untuk pelaksanaan sektoral pelaporan terintegrasi 
dalam pemerintahan. Berdasarkan usaha dan peran 
aspek individu dan organisasi lingkungan. Perspektif 
usaha dalam inisiatif untuk pelaporan terpadu adalah 
sebagai kontingensi (Otley, 1980), karena hasil dari 
proses ini ditentukan dengan berbagai aspek di 
lingkungan setiap pengambilan keputusan yang 
diambil. Ada perspektif yang menggambarkan bahwa 
tidak ada sistem informasi yang universal berlaku 
untuk semua keadaan dan di semua lokasi 
penerapannya. Teori ini menjelaskan ada faktor-faktor 
situasional lain yang berinteraksi dalam 
mempengaruhi situasi tertentu. Brownell (1982), dan 
Govindarajan (1986), menjelaskan aspek klasifikasi 
kontingensi dan atribut individu dan organisasi 
sebagai variabel yang kontingensi. Variabel 
dinyatakan sebagai faktor kontingensi yang 
mempengaruhi perencanaan dan sistem kontrol 
dalam organisasi pemerintah di Indonesia mengacu 
pada pengembangan organisasi untuk mengantisipasi 
dampak globalisasi. Brownell (1982) menyarankan 
klasifikasi kontingensi variabel: budaya, organisasi 
(stabilitas, lingkungan, teknologi, ketidakpastian tugas, 
struktur organisasi), interpersonal (gaya 
kepemimpinan, karakteristik tugas, karakteristik 
kelompok, situasi, tugas tekanan, ukuran kelompok, 
sesuai antara individu dengan tugas), personal (locus 
of control, otoriter). Govindarajan (1986) berpendapat 
kontekstual variabel organisasi dan individu yang 
meliputi locus of control, gaya kepemimpinan, 
motivasi, sikap, komitmen, karakteristik kelompok, 
tugas tekanan (atribut psikologi individual), dan 
struktur organisasi, budaya organisasi, teknologi 
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produksi, pasar faktor, organisasi lingkungan, sistem 
kompensasi, strategi, kesulitan dalam tugas 
kontekstual organisasi.    

 

2.  METODE 
 
Penelitian ini kuantitatif dengan uji statistik non-

parametrik. Subyek penelitian adalah Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Banjarmasin, 
Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Laut Kabupaten 
Tanah, Kabupaten Tabalong, dan Provinsi Kalimantan 
Selatan. Karakteristik subjek dipilih untuk setiap SKPD 
yang telah akuntansi entitas dan pelaporan entitas. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan multi-
tahap pengambilan sampel dengan 2 (dua) tahap 
untuk menentukan: (1) mengambil sampel untuk 
pemerintah daerah dari 14 (empat belas) entitas 
Pemerintah Daerah, dan (2) mengambil sampel Kerja 
Pemerintah Daerah setempat Unitsof dipilih 
pemerintah daerah sesuai dengan bentuk unit kerja 
sebagai: Dewan, Badan, Kantor, dan Sekretariat. 
Jumlah populasi sasaran penelitian adalah 386 SKPD 
Pemerintah daerah. Jumlah sampel yang dipilih 
adalah 100, yang setiap unit kerja Pemerintah diwakili 
dengan 1 responden. Jumlah unit kerja sebagai 
populasi dan sampel disajikan nyatakan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Rasio populasi penelitian 
     

No Klasifikasi SKPD  Populasi Rasio (%) Sampel 

1 Badan  98 25 33 
2 Dinas  208 54 54 
3 Kantor /Sub District 48 12 4 
4 Sekretariat 32 9 9 

 Total  386 100 100 

Sumber: Pemerintah Daerah, disajikan kembali (2016)         

 
Objek penelitian adalah pelaporan akrual: 

Semua informasi bagi pengguna, sistem informasi 
berbasis komputer (cbiss): untuk keberlanjutan dan 
pelaporan terpadu; individu intelijen etis: kecerdasan 
sosial; intelijen organisasi: infrastruktur organisasi; 
karakteristik perubahan: perubahan pribadi, dan 
isomorfisma kelembagaan. pelaksanaan pelaporan 
sektoral terpadu, terdiri dari: (i) prinsip membimbing, 
dan (ii) contain element. 

Data diolah dengan analisis informasi dan 
statitistik non-parametrik (Chi-square, Contingency). 
Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan skor 
untuk setiap variabel setiap indikator. Indikator yang 
terpenuhi dinilai 1 dan untuk indikator yang tidak 
terpenuhi 0. Jumlah maksimum setiap indikator 

(variabel) adalah 5 dan minimum 0. Tabel kontingensi 
yang berisi distribusi frekuensi yang diamati (Fo) 
dihasilkan dari tabulasi skor dari setiap indikator dari 
satu variabel. Berdasarkan data Fo dapat dihitung 
distribusi yang diharapkan sebagai frekuensi (Fe) 
yang dihasilkan dengan rumus: 

 
Σ ij = ni x nj / N,  

Dalam hal ini: Σ distribusi ij = frekuensi yang 
diharapkan baris dan kolom i ke j 
 
Perhitungan XO2 dihasilkan dari data dengan rumus: 

           r k 
XO2 = Σ Σ (Oij - Σij) 2 / Σij, di mana: 
          I = 1 j = 1 

Dalam hal ini, r = Coulumn: k = baris; Oij = diamati baris 
distribusi frekuensi i dan kolom j 
Σij = diharapkan baris distribusi frekuensi i dan kolom j 
Nilai XO2 dibandingkan dengan nilai tabel X2, yaitu untuk 
menguji H1 pada tes yang berbeda,  
Jika tabel XO2 > X2 maka H1 dapat ditolak. 
Jika XO2 <X2 tabel maka H1 diterima.  
X2 tabel ditentukan sesuai dengan tabel Chi-Square, yaitu 
(baris-1) x (kolom-1) . 

Koefisien kontingensi (Contingency C) diperoleh 
dengan rumus: C = √ XO2 / N + XO2  
Dalam hal ini, C = nilai koefisien terbatas asosiasi yaitu 
antara 0 <1; 0 = tidak ada korelasi; 1 = hubungan sempurna 
XO2 = Chi kuadrat pengamatan, N = jumlah tanggapan di 
observasi. Interpretasi nilai C berdasarkan Guilford Empiris 
Peraturan. 

 
Tabel 2: Guilford’s Empirical Rule 

  

Nilai Interpretasi 

0,0 -   < 0,2 korelasi Sedikit: hubungan hampir diabaikan  
> 0,2 - < 0,4 korelasi Kecil; hubungan rendah  
>0,4 - < 0,7 korelasi Moderat: hubungan substansial  
>0,7 - < 0,9 korelasi Tinggi: hubungan diandalkan  
>0,9 – 1 korelasi yang sangat tinggi: hubungan yang sangat 

diandalkan  

Sumber: 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1974-
01085-001 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1. Deskripsi Data  

 
Di bawah ini akan dinyatakan statistik deskriptif 

untuk score keeping berdasarkan penggunaan 
kuesioner. Dalam tabel 3 sampai tabel 18, 
dikemukakan skor yang bervariasi untuk setiap 
variabel (skor 1 sampai skor 5).   
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Tabel   3. Jumlah frekuensi tanggapan (Fo): Pelaporan Akrual: 
semua informasi bagi pengguna 

       

Frekuensi  skor -  1 2 3 4 5 Total 

Tanggapan dari SKPD  0 2 2 13 83 100 

  
Skor 5 telah dicapai relatif besar (83%). Ini 

menunjukkan efektivitas tinggi dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima aspek akrual untuk 
pelaporan: semua informasi bagi pengguna. 

 
Tabel 4. Tanggapan untuk accrual reporting : seluruh informasi 

bagi pemakai 
    

No Indikator Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Informasi dari posisi ekonomi sumber 
daya, kewajiban, dan ekuitas 
Pemerintah pada akhir periode, 

98 2 

2 Informasi Ekonomi 86 14 
3 Informasi kepatuhan terhadap aturan 95 5 
4 Informasi tentang perencanaan dan 

penganggaran 
99 1 

5 Informasi naratif tentang keuangan dan 
lingkungan organisasi 

100 0 

 
Kecuali untuk informasi ekonomi menjadi 

kurangnya sekitar 14%, semua informasi bagi 
pengguna yang diproduksi melalui sistem akuntansi 
dan sistem informasi memiliki Efektivitas dengan 
pemenuhan hampir 100. Ini hal yang sejalan dengan 
Vicky (1997: p: 56) yang mengacu Libby (1981 ), yang 
menggambarkan bahwa penyajian informasi 
tampaknya menjadi elemen kunci dalam pengambilan 
keputusan keuangan; Namun, selama bertahun-
tahun, metode menampilkan informasi "... ternyata 
sedikit perhatian dari akuntan keuangan, akuntan 
manajerial, desainer sistem informasi, dan auditor. 

.  
Tabel 5. Jumlah frekuensi tanggapan (Fo): computer based 

information systems : untuk sustainability and integrated 
reporting 

       

Skor 1 2 3 4 5 Total 

 Tanggapan dari SKPD 1 1 6 7 85 100 

 
Skor 5 telah dicapai relatif besar (85%). Ini 

menunjukkan efektivitas tinggi dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima CBISs sebagai bagian 
implementasi sistem akuntansi dan sistem informasi 
mengacu pada Sistem Informasi Manajemen.  

 
 
 

Tabel  6.  Tanggapan untuk Computer Based Information 

Systems: for Sustainability and integrated reporting 
    

No Indikator Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan 
sesuai dengan persyaratan Standar 
Akuntansi    

100 0 

2 Aplikasi Sistem Pelaporan Informasi 
untuk Manajemen Keputusan 
Organisasi 

95 5 

3 Decision Support Systems (DSS) 
organisasi menggunakan model 
manajemen  

88 12 

4 Sistem pendukung keputusan 
organisasi menggunakan program 
aplikasi 

99 1 

5 Pemenuhan untuk Office Automation 
dengan intranet dan internet 

92 8 

 
Berdasarkan penilaian indikator, kecuali untuk 

DSS dengan model manajemen dengan 12% sebagai 
kurangnya dari efektivitas yang tinggi, semua indikator 
memiliki efektivitas yang tinggi dalam peran kejelasan 
untuk inisiatif GRI dengan pelaporan yang terintegrasi 
dalam pemerintahan. Peran CBISs untuk mendukung 
tujuan dalam pelaporan terintegrasi sejalan dengan 
cara penetapan putusan dan informasi diperlukan 
berbasis teknologi informasi.  

 
Tabel 7. Jumlah frekuensi tanggapan (Fo): Individual Ethical 

Intelligence: Social Intelligence 
       

Frekuensi skor 1 2 3 4 5 Total 

Tanggapan  dari  SKPD 0 1 1 9 89 
  

Tabel 8.  Tanggapan untuk  Individual Ethical Intelligence: Social 
Intelligence 

    

No Indikator Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Pelaporan terintegrasi karena situasi 
ekonomi (capital) membutuhkan peran 
sosial SKPD / Sektor 

99 1 

2 Norma dan tindakan yang berkaitan 
dengan pelaporan terintegrasi 
membutuhkan keterampilan 
interpersonal 

93 7 

3 Kejelasan peran pada hubungan antara 
para pihak (Pemerintah / Negara, 
swasta, sosial) dalam pelaporan terpadu 

99 1 

4 Tujuan bersama dalam pemenuhan 
pelaporan terintegrasi strategis 

100 0 

5 Isi setiap prinsip pelaporan terintegrasi 
membutuhkan kemampuan strategi 
untuk implementasi 

96 4 

 
Skor 5 telah dicapai dengan relatif besar hingga 

89%. Ini menunjukkan efektivitas dan respon positif di 
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jajaran SKPD untuk menerima dan mengakui peran 
aspek kecerdasan sosial kecerdasan etika individu. 

Ini adalah respon SKPD untuk membenarkan 
bahwa organisasi memiliki kemampuan 
menggabungkan konten informasi dalam konteks 
modal yang terdiri atas informasi untuk ekonomi, 
sosial, dan lingkungan organisasi. Faktanya, 
pemerintah melakukan dengan baik sistem pelaporan, 
terkait dengan aspek keuangan, ekonomi, dan 
lingkungan dalam berbagai bentuk pelaporan resmi. 
Pemerintah telah menghasilkan informasi yang dapat 
digunakan untuk memenuhi akuntabilitas, manajerial, 
pelayanan, dan supervisi internal dan eksternal. 
Berdasarkan identifikasi beberapa atribut kunci 
(Donohue & Wickham, 2010), tingkat individu untuk 
kecerdasan sosial terdiri atas keterampilan 
interpersonal, pengetahuan dan kemampuan 
mendukung organisasi dalam inisiatif pelaksanaan 
pelaporan terintegrasi. Albrecht (2006) menyatakan 
bahwa aset yang majikan benar-benar cari lebih 
bernuansa dan multi berdimensi:"kecerdasan-sosial". 
(Powerpress: http://gsbm-med-pepperdine.edu/gbr/ 
audio/summer2010/Book Corner/).                

 
Tabel 9. Jumlah frekuensi tanggapan (Fo): Organizational 

Intelligence: Organizational infrastructure 
       

Frekuensi skor 1 2 3 4 5 Total 

Tanggapan  dari  SKPD 0 0 3 7 90 100 

 
Skor 5 telah dicapai dengan relatif besar (90%). 

Ini menunjukkan efektivitas dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima dan mengakui peran 
kecerdasan organisasional: infrastuktur organisasi. 

 
Tabel  10. Tanggapan untuk: Organizational Intelligence: 

Organizational infrastructure 

    

No Indikator Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Aspek etika sebagai kriteria yang 
melekat dalam setiap pengambilan 
keputusan organisasi 

98 2 

2 Keputusan organisasi menganggap 
keterlibatan semua tingkatan dan 
fungsi organisasi 

98 2 

3 Keputusan organisasi 
mempertimbangkan keterlibatan semua 
fungsi organisasi 

97 3 

4 Aspek etika menjadi kriteria mendasar 
dalam fokus utama dari layanan 
organisasi 

95 5 

5 Pendekatan proses dalam memenuhi 
output organisasi 

99 1 

 
Pemenuhan untuk infrastruktur “infused” etika 

(Donohue & Wickham, 2010) sebagai bagian dari 
pengembangan organisasi. Manajemen menciptakan 
Program strategis / Administratif / Sosial / Teknis 
untuk mendukung semua fungsi masing-masing 
tingkat manajemen akan meningkatkan inisiatif 
kemampuan untuk pelaporan terintegrasi dari 
pemerintah. Perjanjian tersebut dapat meliputi dua 
komponen penting, yaitu: sektor integrasi prioritas, 
dan untuk semua sektor yang perlu dilaporkan melalui 
pelaporan keuangan untuk keberlanjutan dan 
pelaporan terintegrasi. 

 
Tabel 11.  Jumlah frekuensi tanggapan (Fo): Characterictic of 

Change: Personal Change 
       

Frekuensi  skor  1 2 3 4 5 Total 

 Tanggapan dari SKPD 0 2 4 3 91 100 

 
Skor 5 telah dicapai dengan relatif besar hingga 

91%. Ini menunjukkan efektivitas dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima dan mengakui peran 
“personal change” sebagai cara mendukung 
organisasi dalam initiative pelaporan terintegrasi.  

 
Tabel 12. Tanggapan untuk “Characterictic of Change: Personal 

Change” 
    

No 
Indicators  to be considered Dipenuhi 

Tidak 
dipenuhi 

1 Kebutuhan untuk pengembangan diri 
dalam menghadapi inisiatif Pelaporan 
terintegrasi  

94 6 

2 Kejelasan tujuan dan proses untuk 
pelaksanaan inisiatif Pelaporan 
terintegrasi 

92 8 

3 Kompleksitas pekerjaan ini membutuhkan 
pengembangan metode kerja terkait 
inisiatif Pelaporan terintegrasi 

90 10 

4 Kualitas kegiatan pelaporan terintegrasi 
membutuhkan ketersediaan referensi 
tertulis yang tersedia bagi organisasi. 

96 4 

5 Pelaksanaan akuntabilitas selalu 
membutuhkan sistem pelaporan 
pertanggungjawaban 

98 2 

 
Respon dari pribadi masing-masing SKPD 

menunjukkan bahwa mereka memiliki kedua 
pengalaman internal dan eksternal mengacu pada 
aktivitas dalam pelaporan keuangan dan pengalaman 
pelaporan lain dari manajemen, seperti pelaporan 
kinerja, pelaporan prognosis, juga ketersediaan untuk 
referensi sebagai ex ante regulasi. Hal ini memberi 
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makna bahwa perubahan pribadi dapat mendukung 
untuk kebutuhan pengembangan organisasi dalam 
inisiatif pelaporan terintegrasi. 

 
Tabel  13. Jumlah Frekuesi tanggapan (Fo): Institutional 

isomorphism 
       

Frekuensi skor 1 2 3 4 5 Total 

 Tanggapan dari SKPD 1 1 7 7 84 100 

 
Skor 5 telah dicapai relatif besar (hingga 84%). 

Ini menunjukkan efektivitas dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima dan mengakui peran 
Institutional isomorphism mengacu pada perubahan 
organisasi dan globalisasi.  

 
Tabel 14. Tanggapan untuk “Institutional isomorphism” 

    

No Indicators  to be considered Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Kebutuhan pada efisiensi dan 
kelangsungan hidup ekonomi bagi 
organisasi yang terkait dengan inisiatif 
pelaporan terintegrasi. 

96 4 

2 Adaptasi kekuatan lingkungan sosial 
untuk organisasi untuk mengembangkan 
kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif 
pelaporan terintegrasi 

95 5 

3 Kebijakan organisasi dalam program 
pelatihan profesional, berdasarkan 
pendidikan profesional, dan kode etik 
profesional yang terkait dengan inisiatif 
pelaporan terintegrasi 

94 6 

4 Kebutuhan organisasi untuk meniru 
organisasi lain yang telah menyadari 
legitimasi atau kesuksesan memenuhi 
tata pemerintahan yang baik. 

92 8 

5 Kebutuhan pada referensi eksternal 
organisasi untuk kebutuhan berlatih 
organisasi dengan kerangka peraturan 
dalam inisiatif pelaporan terintegrasi 

95 5 

 
Atribut-atribut dari isomorfisma kelembagaan 

mengakomodasi: mekanisme aturan, pengawasan 
dan penegakan formal dan informal, dan sistem 
makna yang menentukan konteks dimana individu, 
perusahaan, serikat buruh, -(states) bangsa, dan 
organisasi lainnya beroperasi dan berinteraksi satu 
sama lain (Campbell, 2004). Ini berarti bahwa ketika 
pemerintah melakukan regulasi dampak assessmet 
untuk inisiatif pelaksanaan pelaporan terintegrasi, 
kebijakan ini akan meningkatkan peran pemerintah 
untuk menjadi organisasi dengan wawasan globalisasi 
mengacu pada AEC, MDGs dan SDGs yang telah 
dinyatakan terkait dengan Indonesia. 

Tabel 15.  Jumlah frekuensi tannggapan (Fo): Implementation of  
sectoral integrated Reporting, with:  The guiding 
principle 

       

Frekuensi skor  1 2 3 4 5 Total 

 Tanggapan dari SKPD 0 1 5 6 88 100 

 
Skor 5 telah dicapai dengan relatif besar hingga 

88%. Ini menunjukkan efektivitas dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima dan mengakui adanya 
implementasi pelaporan terintegrasi secara sektoral 
melalui prinsip panduan.  

 
Tabel 16.  Tanggapan untuk implementasi Pelaporan Terintegrasi 

Sektoral:  The guiding principle 
    

No. Indikator Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Strategis: organisasi dengan fokus 
strategis dan orientasi masa depan  

100 0 

2 Strategis: untuk membandingkan 
informasi dengan organisasi lain untuk 
menciptakan nilai sendiri untuk 
organisasi 

95 5 

3 Sosial: sifat dan kualitas hubungan 
organisasi dengan para pemangku 
kepentingan utama organisasi 

94 6 

4 Administrasi: Informasi Konektivitas 
sebagai gambaran menyeluruh dari 
kombinasi, hubungan dan faktor 
ketergantungan untuk menciptakan nilai 
bagi organisasi dari waktu ke waktu 

92 8 

5 Teknik: Isi dari informasi ringkas dan 
dikemas sesuai dengan konteks 
strategis organisasi, tata kelola dan 
prospek tanpa dibebani oleh kurangnya 
informasi yang relevan 

93 7 

 
Respon untuk prinsip pelaporan terintegrasi 

terkait dengan prinsip pemenuhan pelaporan 
keuangan pada organisasi pemerintah dijelaskan 
dalam penerapan Standar Akuntansi sebagai aturan 
yang mengandung kerangka konseptual dan prinsip 
akuntansi sektor publik. Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual (PP Nomor 71 tahun 
2010) memiliki regulasi omnibus melalui Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013 yang meliputi referensi teknis: 
(1) Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah (2) Sistem 
Akuntansi pemerintah daerah, (3) Bagan Akun 
Standar.  

 
Tabel 17. Jumlah frekuensi tanggapan (Fo): Implementasi  

Pelaporan  Terintegrasi  Sektoral :  Content Element 
       

Frekuensi skor 1 2 3 4 5 Total 

 Respons SKPD 0 2 6 7 85 100 
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Skor 5 telah dicapai relatif besar (hingga 85%). 

Ini menunjukkan efektivitas dan respon positif di 
jajaran SKPD untuk menerima dan mengakui adanya 
implementasi pelaporan terintegrasi secara sektoral 
melalui content element.  

 
Tabel 18.  Tanggapan untuk Implementasi  Pelaporan 

Terintegrasi Sektoral:  Content Element 
    

No Indikator Dipenuhi 
Tidak 

dipenuhi 

1 Strategis: informasi tentang risiko dan 
peluang bagi organisasi untuk 
menciptakan nilai dalam jangka 
pendek, menengah dan jangka 
panjang 

98 2 

2 Strategis: informasi lengkap terkait 
dengan alokasi sumber daya 
organisasi dan bagaimana 
mencapainya 

94 6 

3 Sosial: penyajian struktur tata kelola 
informasi dari organisasi yang 
mendukung kemampuan untuk 
menciptakan nilai bagi organisasi 

89 11 

4 Administrasi: tantangan informasi dan 
ketidakpastian yang mungkin dihadapi 
dalam mencapai strategi, serta potensi 
untuk model bisnis / jasa dari 
organisasi dan tingkat kinerja 
organisasi: 

97 3 

5 Teknik: Informasi yang termasuk 
dalam laporan terpadu dan bagaimana 
ini diukur dan dievaluasi 

96 4 

 
Kesesuaian elemen konten dengan semua 

informasi yang telah dihasilkan melalui sistem 
pemerintahan pelaporan. kepentingan pemerintah 
yang terkait dengan sistem informasi yang 
menghasilkan informasi yang diprakarsai tingkat 
nasional. Pertama, untuk memenuhi isu-isu nasional 
untuk pelaporan terpadu nasional menggunakan 
Sistem nasional Akun (SNA) dan, kedua, untuk 
menjadi organisasi berwawasan global yang mengacu 
pada isu-isu global untuk memenuhi pelaporan 
keberlanjutan dan menuju pelaporan terintegrasi 
sebagai Global Reporting Initiative (GRI). Pemerintah 
dapat mengambil peran sebagai organisasi yang 
berwawasan global melalui pelaporan berkelanjutan 

menuju pelaporan terintegrasi, didukung dan karena 
kesiapan oleh: (i) Pelaporan pada SKPD dan 
pemerintah daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 
organisasi yang memiliki kompatibilitas dengan 
kelengkapan isi informasi, isi laporan keberlanjutan, 
dan laporan untuk memenuhi isi kriteria pelaporan 
terintegrasi; (Ii) Jenis informasi dan jenis laporan yang 
telah disiapkan Pemerintah Daerah memiliki jenis 
informasi yang lengkap sebagai diklasifikasikan dalam 
pelaporan keberlanjutan. Isi pelaporan meliputi aspek 
keuangan, manufaktur, Hak Kekayaan, Manusia, 
Sosial dan hubungan, dan alami laporan yang disusun 
pada SKPD Pemerintah Daerah. 

 

3.2  Pengujian Hipotesis    
 
Frekuensi hasil pengukuran data dengan lima 

indikator dari 8 delapan variabel penelitian disajikan 
pada tabel 19. Tabel ini menjadi dasar untuk 
penyajian data dalam tabel 20 (menggunakan data 
untuk menetapkan  Xo2 = Chi squared observations  
dengan  N sebagai  jumlah pengamatan /respon 
dalam observasi). 

Untuk semua aspek yang digunakan dalam 
pengukuran, menunjukkan hasil XO2 <X2 tabel, yaitu 
24,511 <41,34. Ini berarti bahwa H01 tidak dapat 
ditolak. Hasil uji hipotesis adalah bahwa tidak ada 
perbedaan dengan peran aspek teoritis dalam 
pelaksanaan untuk sektoral pelaporan terintegrasi 
dalam pemerintahan. Untuk kejelasan peran aspek 
teoritis (dalam kasus tidak untuk semua aspek teoritis 
yang digunakan dalam pengukuran), di mana hanya 3 
(tiga) aspek teoritis (X1, xx2, X3 dengan Y), sehingga 
= (5-1) (4-1 ) = 12 pengarah 0,05 ditemukan 21.03. Ini 
berarti bahwa XO2> X2 tabel, maka H01 dapat 
ditolak. Hasil uji hipotesis adalah bahwa ada 
perbedaan dengan peran aspek teoritis, yaitu 
pelaporan Akrual: Semua informasi bagi pengguna, 
Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBISs); untuk 
keberlanjutan dan pelaporan terpadu; dan Individual 
Intelijen Etis: kecerdasan sosial; dalam pelaksanaan 
untuk sektoral pelaporan terintegrasi dalam 
pemerintahan.
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Tabel 19. Contingency & Chi  Squared Tabel-Observation 
          

Variabel X1 X2 X3 X4 X5 X5 Y1 Y2 Total 

Pelaporan Terintegrasi Sektoral          
Sangat Terimplementasi          
Skor 5 (Fo) 83 85 89 90 91 84 88 85 695 
Fe 86.875 86.875 86.875 86.875 86.875 86.875 86.875 86.875  
Implementatif          
Skor 4 (Fo) 13 7 9 7 3 7 6 7 59 
Fe 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375 7.375  
Cukup Implementatif          
Skor 3 (Fo) 2 6 1 3 4 7 5 6 34 
Fe 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
Kurang Implementatif          
Skor 2 (Fo) 2 1 1 0 2 1 1 2 10 
Fe 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25  
Tidak Implementatif          

Score 1 (Fo) 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Fe 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  

(N) Total dari Tanggapan 100 100 100 100 100 100 100 100 800 
(Sumber: data primer, 2016)         

Dalam hal ini: X1 = pelaporan Akrual: Semua informasi bagi pengguna; X2 = Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBISs); untuk 
keberlanjutan dan pelaporan terpadu; X3 = Individu Etika Intelijen: kecerdasan sosial; X4 = Intelijen Organisasi: infrastruktur Organisasi; 
X5 = characterictic Perubahan: Perubahan Pribadi; X6 = isomorfisma Kelembagaan; Y1 = Pelaksanaan Pelaporan sektoral terpadu, 
dengan Y1.1 = Prinsip membimbing dan Y1.2 = Konten Element. Berdasarkan data di Chi Squared Tabel (observasi) di atas akan 
digunakan untuk menentukan XO2 = Chi kuadrat pengamatan dengan N sebagai jumlah tanggapan dalam pengamatan. 
 

Tabel 20. Chi squared observation 
          

Variable X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Total 

 -3.875 -1.875 2.125 3.125 4.125 -2.875 1.125 -1.875  
 15.015625 3.515625 4.515625 9.7656 17.01563 8.265625 1.26563 3.515625  
XObservasi 0.17284173 0.040468 0.0519784 0.1124 0.195863 0.095144 0.01457 0.040468 0.72374101 
 5.625 -0.375 1.625 -0.375 -4.375 -0.375 -1.375 -0.375  
 31.640625 0.140625 2.640625 0.1406 19.14063 0.140625 1.89063 0.140625  
X Observasi 4.29025424 0.019068 0.3580508 0.0191 2.595339 0.019068 0.25636 0.019068 7.57627119 
 -2.25 1.75 -3.25 -1.25 -0.25 2.75 0.75 1.75  
 5.0625 3.0625 10.5625 1.5625 0.0625 7.5625 0.5625 3.0625  
X Observasi 1.19117647 0.720588 2.4852941 0.3676 0.014706 1.779412 0.13235 0.720588 7.41176471 
 0.75 -0.25 -0.25 -1.25 0.75 -0.25 -0.25 0.75  
 0.5625 0.0625 0.0625 1.5625 0.5625 0.0625 0.0625 0.5625  
XObservasi 0.45 0.05 0.05 1.25 0.45 0.05 0.05 0.45 2.8 
 -0.25 0.75 -0.25 -0.25 -0.25 0.75 -0.25 -0.25  
 0.0625 0.5625 0.0625 0.0625 0.0625 0.5625 0.0625 0.0625  
X Observasi 0.25 2.25 0.25 0.25 0.25 2.25 0.25 0.25 6 

N (total) 
       

X 
Observasi 

24..511 

Sumber: Data Primer, 2016 

          

Hubungan aspek teoritis dengan implementasi 
untuk sektoral pelaporan terintegrasi dalam 
pemerintahan dihitung oleh Koefisien Kontingensi 
(Contingency C) diperoleh dengan rumus: C= 
√XO2/N+XO2,sehingga: C = √ 24,511 / (800-300) + 
24,511 = 0, 2162, di mana: XO2 = Chi kuadrat 

pengamatan adalah 24,511 dan N = jumlah 
tanggapan dalam observasi adalah (800-300) * (dari 
tabel 18 dimana 3 (tiga tergantung variabel tidak 
termasuk dalam pengukuran). Interpretasi dari nilai 
koefisien kontingensi mengacu Peraturan empiris 
Guilford, menunjukkan bahwa C value = koefisien 
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asosiasi yaitu terbatas antara 0 <1, di mana: 0 = tidak 
ada asosiasi/hubungan dan 1 = a asosiasi/hubungan 
sempurna. Guilford empiris Rule menunjukkan tingkat 
hubungan antara variabel, yang untuk koefisien C 
Contingensi adalah 0,2162 (dapat dinyatakan sebagai 
"korelasi Kecil; hubungan rendah"). 

 

4.  SIMPULAN  
 

Aktivitas akuntansi dan sistem informasi untuk 
pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh 
organisasi pemerintah (daerah) adalah sebagai dasar 
untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan 
stakeholders yang akan menggunakan informasi 
tersebut. Informasi yang dihasilkan dari pemerintah 
terdiri dari: posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 
dan ekuitas Pemerintah pada akhir periode, informasi 
ekonomi, informasi kepatuhan terhadap peraturan, 
informasi tentang kinerja keuangan, informasi tentang 
perencanaan dan penganggaran dan naratif informasi 
tentang lingkungan keuangan dan organisasi (GAS, 
Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010).  

Pelaporan terintegrasi adalah upaya ideal untuk 
mengantisipasi dan tanggapan terkait isu-isu global 
seperti: AEC, MDGs, dan SDGs, sehingga  diperlukan 
tahapan untuk disain "laporan keberlanjutan" dan 
menuju inisiatif "pelaporan terintegrasi" sebagai ide 
dari Global Reporting Initiative (GRI). Pemenuhan 
Global Reporting Initiative ini dilakukan dengan 
dukungan kelengkapan informasi keuangan yang 
disampaikan yang mengacu pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan (GAS) dengan basis akrual organisasi 
pemerintah. 

Pelaporan Terpadu adalah sebuah konsep yang 
telah dibuat untuk lebih mengartikulasikan lebih luas 
langkah-langkah yang berkontribusi terhadap nilai 
jangka panjang dan peran organisasi dalam 
masyarakat. Pusat untuk hal ini adalah proposisi yang 
nilainya semakin dibentuk oleh faktor-faktor tambahan 
untuk kinerja keuangan, seperti ketergantungan pada 
lingkungan natural, reputasi sosial, keterampilan 
sumber daya manusia dan lain-lain.  

Kerangka konseptual yang dijadikan peran 
aspek teoritis, meliputi: Akrual pelaporan: Semua 
informasi bagi pengguna, Sistem Informasi Berbasis 
Komputer (CBISs): untuk Keberlanjutan dan 
Pelaporan Terpadu; dan Individual Intelijen Etis: 

kecerdasan sosial dengan inisiatif pelaksanaan 
pelaporan terintegrasi, pemerintah perlu sthrengthen 
dengan kerangka regulasi. Diperlukan penilaian 
dampak regulasi untuk dibenarkan pengembangan 
organisasi berikutnya strategis melalui sosial, 
administratif dan teknis.  
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