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ABSTRAK 
 

 

Guna mendasari penerapan akuntansi akrual pada sektor pemerintahan di 

Indonesia maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan tersebut 

akuntansi akrual wajib dilaksanakan paling lambat dilaksanakan pada awal Tahun 

Anggaran 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selaku pemerintah daerah di 

Indonesia, juga berkomitmen untuk menerapkan akuntansi akrual.  

Dengan menggunakan teori New Institutional Sociology (NIS) penelitian 

ini berusaha memahami realitas yang terjadi selama proses institusionalisasi 

akuntansi akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara para 

aktor yang terlibat dalam proses institusionalisasi akuntansi akrual, dokumentasi 

serta observasi secara partisipatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gejala institusional isomorphism 

terjadi dalam pelaksanaan SAP berbasi akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. Gejala coercive isomorphism yang ditunjukkan dengan temuan 

bahwa adopsi akuntansi akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

adalah dorongan dari pemerintah pusat, yaitu dengan menerbitkan peraturan 

perundang-undangan. Gejala normative isomorphism diketahui dari hasil temuan 

keterlibatan konsultan dan akademisi dalam penerapan akuntansi akrual. Gejala 

mimetic isomorphism ditemukan saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan 

benchmarking ke pemerintah daerah yang menjadi best practice dalam penerapan 

akuntansi akrual di Indonesia. Dalam realitasnya ketiga bentuk mekanisme 

institusional tersebut saling berinteraksi satu sama lain, kemudian berkontribusi 

dalam mempengaruhi praktek-praktek di lapangan dan para aktor yang terlibat 

selama proses institutionalisasi akuntansi akrual tersebut. 

 

Kata kunci : akuntansi akrual, pemerintah daerah, new institutional sociology, 
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