
 
 
 
 
 
 

ANALISIS MODEL 7S MCKINSEY : STUDI KASUS ATAS        

KESIAPAN IMPLEMENTASI PELIMPAHAN ASET DAERAH 

DI PROVINSI LAMPUNG 
 

 
 
 

 

Tesis 

 

 

 

Oleh 
 

Maisaroh  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGISTER ILMU AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG 

2016 
 



 
 
 
 
 
 

ANALISIS MODEL 7S MCKINSEY : STUDI KASUS ATAS        

KESIAPAN IMPLEMENTASI PELIMPAHAN ASET DAERAH 

DI PROVINSI LAMPUNG 
 

 
 
 

 

Oleh 
 

Maisaroh  

 
 

 

Tesis 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
 

MAGISTER SAINS AKUNTANSI 
 

Pada 
 

Program Magister Ilmu Akuntansi  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampunng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGISTER ILMU AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG 

2016 







 



ABSTRACT

7S MCKINSEY MODEL ANALYSIS: A CASE STUDY ON READINESS
OF ASSETS DEVOLUTION IMPLEMENTATION

IN LAMPUNG PROVINCE

By :

Maisaroh

Preparation of the balance sheets of regional fixed assets is often
influenced by various kinds of policy changes, including Law No.23 of 2014 on
Local Government that regulate the devolution of type C education’s authority
from district government to province government, that also followed by a great
deal of assets devolution. This policy changes will influence the information
system in the preparation of the balance sheets of regional fixed assets, so
required readiness of local government to make sure that the preparation of the
balance sheets of regional fixed assets work effectively and accountability and
transparency of regional assets management still conducive during the process of
change.

Adopted the work of Hanafizadeh and Ravasan (2011) and Alshaher
(2013), this study using five dimensions of 7S McKinsey’s model to analyze
factors that construct readiness of local government facing the policy that
influence the preparation of the balance sheets of regional fixed assets through a
case study on the process of assets devolution from district government to the
Government of Lampung Province related to the implementation of Law No. 23
of 2014 on Local Government and using confirmatory factor analysis. The five
dimensions are structure, systems, style, staff and skill.

The result is the indicators of structure dimension are valid but unreliable
to measure the structure dimension, so excluded from measurement. Meanwhile
system, style, staff and skill dimensions are valid and reliable to measure
readiness. The most dominant dimension that constructs the readiness of local
government is skill dimension, with standardized loading factor 0.99, and the
most dominant indicators that constructs skill dimension is the skill of bureau or
agency officer of assets management in local government.

Key words: change readiness, 7S McKinsey’s model, assets devolution



ABSTRAK

ANALISIS MODEL 7S MCKINSEY : STUDI KASUS ATAS
KESIAPAN IMPLEMENTASI PELIMPAHAN ASET DAERAH DI

PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

Maisaroh

Penyusunan neraca aset tetap daerah seringkali dipengaruhi oleh berbagai
perubahan kebijakan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan
pendidikan type C dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, yang diikuti
dengan pelimpahan aset yang cukup signifikan. Berbagai perubahan kebijakan ini
akan mempengaruhi sistem informasi dalam penyusunan neraca aset tetap daerah,
sehingga diperlukan kesiapan dari pemerintah daerah agar penyusunan neraca
aset dapat tetap terlaksana dengan efektif serta akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan aset daerah tetap terjaga selama berlangsungnya proses perubahan.

Dengan mengadaptasi penelitian Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan
Alshaher (2013), penelitian ini menggunakan lima dimensi dari model 7S
McKinsey untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk kesiapan
Pemerintah Daerah dalam menghadapi kebijakan yang mempengaruhi proses
penyusunan neraca aset tetap daerah melalui studi kasus pada proses pelimpahan
aset daerah dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung
terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori.
Lima dimensi tersebut antara lain structure, system, style, staff, dan skill.

Hasilnya adalah indikator pada dimensi structure valid namun tidak
reliable untuk mengukur dimensi structure sehingga dikeluarkan dari
pengukuran. Sementara dimensi system, style, staff dan skill valid dan reliable
untuk mengukur kesiapan. Dimensi yang paling dominan membentuk kesiapan
pemerintah daerah adalah dimensi skill yang memiliki standardized loading
factor 0,99, dan indikator yang paling dominan membentuk skill adalah
kemampuan aparatur biro/ badan pengelolaan aset pada pemerintah daerah.

Kata kunci : Kesiapan terhadap perubahan, model 7S McKinsey, pelimpahan
aset
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi telah diakui sebagai sumber daya yang strategis dan penting

dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di berbagai Negara

berkembang. Namun, pembangunan infrastruktur dan sistem informasi di Negara-

negara berkembang berada pada lingkungan yang tidak stabil dalam hal institusi

dan struktur pemerintahan. Reformasi administrasi di Negara berkembang

seringkali mengakibatkan restrukturisasi dalam organisasi pemerintahan.

Sehingga tidak bisa dihindari, struktur pemerintahan yang tidak stabil akan

menyebabkan struktur sistem informasi pemerintah yang tidak stabil (Bertucci,

1995).

Sistem informasi akuntansi dalam penatausahaan aset daerah juga

merupakan sistem informasi yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan kebijakan

dalam reformasi struktur pemerintah. Salah satunya adalah perubahan kebijakan

dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang  menyebabkan pelimpahan

beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Dampak perubahan kebijakan ini terhadap penatausahaan aset daerah adalah

pelimpahan aset yang cukup signifikan dari pemerintah kabupaten/kota ke

Pemerintah Provinsi Lampung.
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Manajemen perubahan yang baik akan meningkatkan efektifitas organisasi

(Blackman et al., 2013). Berbagai perubahan kebijakan yang mempengaruhi

penatausahaan aset tetap ini akan mempengaruhi proses penyusunan neraca aset

daerah, sehingga diperlukan pelaksanaan perubahan yang baik agar penyusunan

neraca aset dapat tetap terlaksana dengan efektif serta akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan aset daerah tetap terjaga selama berlangsungnya proses

perubahan.

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap efektifitas dimana suatu

perubahan organisasi diimplemetasikan. Salah satu faktornya adalah kesiapan

terhadap perubahan (Susanto, 2008). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

Anjani (2013) dari hasil regresi sederhana yang menguji dampak kesiapan

organisasi terhadap perubahan organisasi.

Kesiapan organisasi untuk berubah merupakan konsep yang multidimensi

(Holt et al., 2007; Weiner, 2009). Terdapat berbagai aspek kesiapan terhadap

perubahan yang telah diteliti dalam berbagai penelitian (Susanto, 2008). Beberapa

peneliti mengukur kesiapan organisasi dalam melaksanakan perubahan dari aspek

psikologis (Weiner, 2009). Kesiapan ini merefleksikan tingkatan dimana individu

atau sekelompok individu secara kognitif dan emosional cenderung untuk

menerima, mendukung dan mengadopsi suatu rencana tertentu untuk mengubah

status quo (Holt et al., 2007).

Holt et al. (2007)  mengukur kesiapan organisasi pada tingkat individu,

Hasilnya menunjukkan bahwa kesiapan terhadap perubahan dipengaruhi oleh

kepercayaan individu bahwa (a) mereka mampu mengimplementasikan perubahan

yang diajukan (Change specific efficacy) (b) perubahan yang diajukan layak untuk
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organisasi (appropriateness) (c) pemimpin berkomitmen terhadap perubahan yang

diajukan (management support) dan (d) perubahan yang diajukan bermanfaat bagi

anggota organisasi (personal valence).

Susanto (2008) meneliti tentang 7 aspek kesiapan organisasi dalam

menghadapi perubahan pada sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia. 7 aspek

perubahan tersebut antara lain persepsi terhadap usaha perubahan (perception

towards change efforts), visi terhadap perubahan (vision for change), saling

percaya dan saling menghormati (mutual trust and respect), inisiatif perubahan

(change initiatives), dukungan manajemen (management support), penerimaan

(acceptance) dan pengelolaan proses perubahan (managing change).

Tidak hanya dari aspek psikologis, berbagai perubahan kebijakan yang

mempengaruhi proses penatausahaan aset daerah seringkali juga dipengaruhi oleh

aspek kesiapan yang lebih struktural, yaitu kapasitas pemerintah daerah untuk

melaksanakan perubahan. Menurut Kasubbag Evaluasi, Monitoring dan

Penyusunan Neraca Aset Daerah, Purwanajata, pelaksanaan berbagai proses

perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses penatausahaan aset daerah

seringkali menghadapi berbagai kendala kesiapan, antara lain kesiapan sumber

daya manusia, sarana penunjang pelaksanaan penatausahaan aset yang belum

memadai, serta data aset yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya

(komunikasi personal, 2016).

Sebagai konsep yang multi dimensi, kesiapan organisasi bervariasi

bergantung kepada seberapa besar organisasi menghargai perubahan dan

bagaimana organisasi menghargai dengan baik tiga kunci penentu kemampuan

implementasi : permintaan tugas, ketersediaan sumber daya dan faktor situasional.



4

Beberapa peneliti mendeskripsikan kesiapan organisasi berdasarkan batasan

psikologi, sementara peneliti lain mendeskripsikan kesiapan organisasi dari

batasan yang lebih struktural, memberikan penekanan kepada sumberdaya

keuangan, material, manusia dan informasi dalam organisasi (Weiner, 2009).

Combe (2014) mendeskripsikan hal ini sebagai kesiapan dari segi

kapasitas (capacity readiness), yaitu sejauh mana organisasi mampu membawa

proses kerja, pengetahuan historis dan pengalaman, pengetahuan saat ini, keahlian

dan kemampuan serta sumberdaya yang mendukung untuk menghasilkan bantuan

dalam implementasi dan keberlangsungan proses perubahan.

Beberapa peneliti menggunakan Model 7S McKinsey untuk mengukur

berbagai aspek kesiapan organisasi dari batasan struktural, diantaranya adalah

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Permadi dan Handoko (2015) yang

menggunakan model 7S McKinsey untuk meneliti tentang pengukuran kesiapan

organisasi dalam menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP). Model 7S

McKinsey ini digunakan pula oleh Alshaher (2013) untuk meneliti tentang

pengukuran kesipan organisasi dalam menerapkan E-Learning Systems.

Model 7S McKinsey dibangun pada awal 1980-an oleh Thomas J. Peters

and Robert H. Waterman, dua konsultan yang bekerja pada perusahaan konsultan

McKinsey & Company dan sejak saat itu telah digunakan untuk menganalisis

lebih dari 70 organisasi besar. Model ini terdiri dari 7 variabel yang mudah

dipahami dan diingat, yaitu strategy, structure, systems, style, staff, skill dan

shared values (Alshaher, 2013).

Dalam bukunya, “In Search of Excellence” Peters dan Waterman menulis

bahwa kerangka kerja 7S diilustrasikan sebagai sekelompok faktor yang saling
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berhubungan yang akan mendorong kemampuan organisasi untuk berubah.

Karena faktor-faktor ini mempertahankan hubungan non-hierarkis, tidak

memungkinkan bagi sebuah organisasi untuk memperlihatkan peningkatan hanya

di satu divisi saja (Pothiyadath, 2014). Sehingga, model 7S McKinsey akan

membantu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang harus diselaraskan kembali

untuk meningkatkan kinerja, atau untuk tetap mempertahankan keselarasan

selama berlangsungnya suatu perubahan.

Salah satu perubahan kebijakan yang memerlukan kesiapan pemerintah

daerah dalam penatausahaan aset tetap daerah adalah Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota. Kesiapan diperlukan terkait adanya pelimpahan

urusan konkruen dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan ke

pemerintah pusat pada sub urusan pengelolaan pendidikan menengah, urusan

kehutanan, urusan ESDM, urusan kelautan dan perikanan, pengelolaan terminal,

kewenangan metrologi dan kewenangan ketenagakerjaan yang diikuti dengan

pelimpahan aset daerah dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah terhadap sistem informasi akuntansi penatausahaan aset

tetap yang paling signifikan terjadi pada pelimpahan kewenangan sub urusan

pengelolaan pendidikan menengah karena pelimpahan kewenangan ini juga

menyebabkan adanya pelimpahan aset tetap yang cukup signifikan dari

pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan aset

tetap pada kurang lebih 218 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 91 Sekolah
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Menengah Kejuruan Negeri akan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke

Pemerintah Provinsi Lampung.

Tabel 1.1. menunjukkan data aset tetap yang akan dialihkan dari

Kabupaten Lampung Selatan per masing-masing sub urusan. Tabel tersebut

menunjukkan nilai aset yang cukup signifikan akan dilimpahkan pada sub urusan

pendidikan menengah di Kabupaten Lampung Selatan, sementara sub urusan

lainnya di Kabupaten Lampung Selatan tidak melibatkan pelimpahan aset.

Sedangkan Tabel 1.2 menunjukkan data aset tetap pada 16 SMAN dan 9 SMKN

di Kabupaten Lampung Selatan yang akan dialihkan dari Kabupaten Lampung

Selatan ke Pemerintah Provinsi Lampung per bidang barang. Kedua tabel tersebut

menunjukkan bahwa pelimpahan aset tetap dari kabupaten/kota ke Pemerintah

Provinsi Lampung pada sub urusan pengelolaan pendidikan menengah melibatkan

data aset tetap yang cukup besar.

Tabel 1.1. Data Aset Tetap yang akan dilimpahkan dari Kabupaten Lampung

Selatan Berdasarkan Sub Urusan

No. Sub Urusan Dialihkan Ke Jumlah Aset
yang dialihkan

1. Pengelolaan pendidikan menengah Provinsi 62.016.705.430

2. Pengelolaan Terminal Penumpang

Tipe A dan Tipe B

Terminal A di Pusat

Terminal B di Provinsi
0

3. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar

kawasan hutan negara
Provinsi 0

4. Pelaksanaan perlindungan hutan di

hutan lindung dan hutan produksi
Provinsi 0

5. Pemberdayaan Masyarakat di

bidang kehutanan
Provinsi 0

6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan

provinsi
Provinsi 0
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Tabel 1.1. (lanjutan)

No. Sub Urusan Dialihkan Ke Jumlah Aset
yang dialihkan

7. Pelaksanaan metrologi legal berupa

tera, tera ulang dan pengawasan
Kab/Kota 0

8. Pengelolaan Tenaga Penyuluh

KB/PetugasPengelolaan Tenaga

Penyuluh KB/Petugas Lapangan

KB(PKB/PLKB)  Lapangan

KB(PKB/PLKB)

Pusat 0

9. Penyelenggaraan pengawas

ketenagakerjaan
Pusat 0

10. Penyelenggaraan penyuluhan

perikanan nasional
Pusat 0

11. Penyediaan dana untuk kelompok

masyarakat tidak mampu,

pembangunan sarana penyediaan

tenaga listrik belum berkembang,

daerah terpencil dan pedesaan

Pusat dan Provinsi 0

Sumber : Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Tabel 1.2. Data Aset Tetap yang akan dilimpahkan dari Kabupaten Lampung

Selatan pada sub urusan pengelolaan pendidikan menengah.

No. JENIS KIB SMAN SMK JUMLAH

1. KIB A (Tanah) 3.248.441.000 1.808.700.000 5.057.141.000

2. KIB B (Peralatan Dan Mesin) 6.588.114.500 4.609.698.020 11.197.812.520

3. KIB C (Gedung dan Bangunan) 24.044.442.210 19.566.604.000 43.611.046.210

4. KIB D (Jalan, Irigasi & Jembatan) 199.111.000 1.000.000 200.111.000

5. KIB E (Aset Tetap Lainnya) 1.655.254.700 295.340.000 1.950.594.700

6. KIB F (Konstruksi dalam

Pengerjaan)

0 0 0

JUMLAH 35.735.363.410 26.281.342.020 62.016.705.430

Sumber : Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
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Proses pelimpahan aset tetap sebagai akibat pembagian urusan

pemerintahan konkruen, akan diikuti dengan integrasi sistem informasi akuntansi

penatausahaan aset tetap daerah pada 218 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 91

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi

Lampung. Agar integrasi sistem informasi ini berjalan sukses, diperlukan

kesiapan dari pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun

pemerintah provinsi, sehingga batas waktu serah terima berita acara personel,

sarana dan prasarana dan dokumen tanggal 2 Oktober 2016 dan batas waktu serah

terima berita acara pendanaan tangal 31 Desember 2016 sesuai Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 dapat

terpenuhi serta data aset tetap yang dilimpahkan sesuai dengan kondisi

sebenarnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi serta sinkronisasi data aset tetap yang akan

dilimpahkan dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung yang

dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung,

terdapat beberapa kendala akibat ketidaksiapan pemerintah kabupaten/kota yang

mengakibatkan proses pelimpahan aset tetap menjadi tidak efektif. Kendala yang

muncul ini antara lain adalah lambatnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan

data aset tetap yang akan dilimpahkan, kesalahan kodefikasi aset, kesulitan

pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan nilai aset yang akan dilimpahkan,

data aset yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya serta aset tanah yang

belum dilengkapi dengan alas hak yang jelas.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, pelimpahan aset tetap akan

mengakibatkan bertambahnya jumlah aset tetap serta Unit Pengguna Barang
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(UPB) yang dikelola akibat bertambahnya 218 SMAN dan 91 SMKN yang

bergabung menjadi UPB baru dalam sistem informasi penatausahaan barang

daerah Provinsi Lampung. Pada saat ini, aset milik Pemerintah Provinsi Lampung

dikelola oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dan dibantu

oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah selaku pejabat penatausahaan barang

milik daerah serta digunakan dan tersebar pada 135 Unit Pengguna Barang di

lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Penambahan penatausahaan aset pada

309 sekolah menengah akan menyebabkan penambahan paling tidak 309 Unit

Pengguna Barang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Di sisi lain, penyusunan laporan keuangan, dalam hal ini neraca aset

daerah, dibatasi oleh Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan

Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Sehingga penambahan 309 Unit Pengguna Barang baru akan menjadi

tantangan tersendiri dalam penyusunan neraca aset daerah bagi Pemerintah

Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan lima dimensi dari model 7S McKinsey untuk

menganalisis faktor-faktor yang membentuk kesiapan Pemerintah Daerah dalam

menghadapi kebijakan yang mempengaruhi proses penyusunan neraca aset daerah

melalui studi kasus pada proses pelimpahan aset daerah dari kabupaten/kota ke

Provinsi Lampung terkait implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah. Lima variabel tersebut antara lain structure,
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systems, style, staff, dan skill. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor

konfirmatori.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan

implementasi perubahan yang bersifat mandatory, sehingga penetapan strategi

yaitu penetuan visi, misi dan tujuan perubahan dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat. Karena Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah sebagai

pelaksana perubahan dan terfokus pada lingkup pelimpahan aset tetap, maka

dimensi strategy tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Structure merupakan dasar hubungan dalam organisasi dan merupakan

poin yang menjadi referensi bagi pimpinan untuk merumuskan strategi. Struktur

organisasi membantu membentuk keseimbangan antara manajemen, staff dan

fasilitas operasi yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Struktur merupakan faktor yang paling penting dalam perubahan organisasi dan

pencapaian kinerja organisasi. Struktur memungkinkan pengawasan terhadap

faktor-faktor yang menjaga kemampuan organisasi untuk berubah (Pothiyadath,

2014). Sehingga organisasi dengan struktur yang baik memiliki kemampuan untuk

berubah sehingga siap dalam menghadapi perubahan.

Systems merupakan prosedur formal dan informal yang mendukung

strategi dan struktur (Peters dan Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan

Ravasan, 2011). Keberadaan systems dalam berbagai bentuk akan meningkatkan

kemampuan organisasi untuk menghadapi perubahan (Pothiyadath, 2014),

sehingga sistem yang baik akan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam

menghadapi perubahan.
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Style mengacu pada budaya organisasi dan gaya manajemen (Peters dan

Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011). Tiga aspek dari style

antara lain dukungan pimpinan, komunikasi dan budaya organisasi.

Dukungan pimpinan, komunikasi dan budaya organisasi merupakan faktor

penting dalam menciptakan kesiapan organisasi. Dukungan pimpinan merupakan

keyakinan bahwa pimpinan organisasi berkomitmen melaksanakan perubahan

(Holt et al,, 2007). Komunikasi membantu anggota-anggota organisasi mencapai

tujuan individu dan juga organisasi serta merespons dan mengimplementasikan

perubahan organisasi (Ivancevich, Konapaske dan Matteson, 2006:115).

Sedangkan Budaya organisasi membentuk iklim untuk berubah, dan iklim tersebut

dapat menjadi positif atau negatif (Ivancevich, Konapaske dan Matteson,

2006:313). Sehingga budaya organisasi dapat menciptakan kesiapan untuk

berubah atau justru menciptakan penolakan terhadap perubahan.

Menurut Ivancevich, Konapaske dan Matteson (2006:306), secara

langsung atau tidak langsung, seluruh usaha perubahan organisasi melibatkan

sumber daya manusia (staff) dari organisasi. Pendekatan sumber daya manusia

membantu menyiapkan orang-orang untuk perubahan dan pembelajaran yang

terus menerus.

Skill merupakan kompetensi khusus dan apa yang terbaik yang dilakukan

organisasi (Peters dan Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Keahlian memungkinkan kita untuk menangkap atribut penting dari organisasi

yang tidak dapat dilakukan oleh konsep yang lain (Waterman, Peters dan Phillips,

1980). Sehingga skill merupakan faktor penting dalam membentuk kesiapan

organisasi untuk berubah.
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Dimensi shared values dalam rerangka 7S McKinsey didefinisikan sebagai

ide fundamental yang dibangun organisasi dan prinsip panduan yang penuh

makna bagi orang-orang di dalam organisasi tetapi mungkin saja tidak terlihat

oleh orang-orang di luar organisasi. Para ahli berpendapat bahwa “shared value”

mungkin tidak relevan pada sektor publik karena sifat alami organisasi

pemerintahan yang kaku dimana usaha dan pengambilan keputusan bersifat

individual dan bukannya dilaksanakan oleh tim (Pothiyadath, 2014). Hal ini

dikarenakan berbagai perubahan dalam organisasi pemerintahan sebagian besar

bersifat mandatory yang telah diatur oleh peraturan dan regulasi dan dijalankan

dengan berbagai prosedur. Oleh karena itu, variabel shared values dari 7S

McKinsey tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tujuan penilaian kesiapan perubahan adalah untuk menganalisis tingkat

kesiapan dari kondisi, tingkah laku dan sumberdaya, pada berbagai tingkatan

dalam sebuah sistem yang diperlukan agar perubahan terjadi dengan sukses

(Pearson, 2011:16). Kesuksesan perubahan dalam rangka implementasi kebijakan

yang mempengaruhi penatausahaan aset daerah adalah bahwa ketika perubahan

itu diimplementasikan, proses penyajian laporan neraca aset daerah sebagai

bagian dari laporan keuangan daerah, dapat tetap terlaksana dengan baik dan

prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah tetap terjaga

selama berlangsungnya proses perubahan.

Perubahan kebijakan yang mempengaruhi penatausahaan aset daerah

merupakan perubahan yang sering terjadi pada organisasi pemerintah daerah.

Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada

pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan pemerintah daerah dan aspek-
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aspeknya dalam menghadapi perubahan kebijakan yang mempengaruhi

penatausahaan aset daerah dan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya

untuk memperluas tingkat generalisasi pada sektor publik.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang membentuk kesiapan pemerintah daerah di

Provinsi Lampung dalam pelimpahan aset tetap dari kabupaten/kota di

Provinsi Lampung ke Pemerintah Provinsi Lampung terkait implementasi

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

2. Faktor apa yang paling dominan membentuk kesiapan pemerintah daerah

dalam pelaksanaan pelimpahan aset?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris

mengenai faktor-faktor yang membentuk kesiapan pemerintah daerah dalam

proses pelimpahan aset tetap dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung ke

Pemerintah Provinsi Lampung terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah dengan diketahuinya aspek-aspek kesiapan

pemerintah daerah dalam proses pelimpahan aset tetap dari kabupaten/kota ke

Pemerintah Provinsi Lampung terkait implementasi Undang-undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat

memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek yang masih memiliki kelemahan,

sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kesiapannya dalam

mengimplementasikan kebijakan baru.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai

berikut :

Studi kasus pada pelimpahan aset dari kabupaten/kota di Provinsi

Lampung ke Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kontribusi kepada

pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan pemerintah daerah dan aspek-

aspeknya dalam menghadapi perubahan kebijakan yang mempengaruhi

penatausahaan aset tetap daerah dan bisa menjadi dasar bagi penelitian

selanjutnya untuk memperluas tingkat generalisasi pada sektor publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan salah satu tujuannya adalah untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada

prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan

menjadi 3 urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

konkruen dan urusan pemerintahan umum (Gambar 2.1).
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Gambar 2.1. Pembagian urusan pemerintahan menurut UU 23 Tahun 2014

(sumber : Priyono, www.tutorialut.web.id)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan

pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

2. Urusan pemerintahan konkruen terdiri atas urusan pemerintahan wajib

dan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan

daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen dibagi menjadi

2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

pilihan.

3. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai

kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan

suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan

berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang

dimaksud “pengalihan urusan pemerintahan konkruen pada tingkatan atau

susunan pemerintahan yang lain” adalah urusan pemerintahan konkruen yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan

konkruen yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota

dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan

daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkruen yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten/kota atau sebaliknya. Beberapa sub urusan yang

mengalami pengalihan kewenangan tercantum dalam tabel 2.1.

Sebagai akibat pengalihan kewenangan urusan pemerintahan konkruen

adalah adanya penyerahan Personel, Pendanaan, Peralatan (Sarana dan Prasarana)

dan Dokumen (P3D) untuk menjamin tetap terselenggaranya urusan pemerintahan

dan berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pada pengalihan kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,

terdapat pengalihan aset dari kurang lebih 218 Sekolah Menengah Atas Negeri

(SMAN) dan 84 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dari pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Lampung ke Pemerintah Provinsi Lampung.
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Tabel 2.1. Sub Urusan Yang Mengalami Pengalihan Berdasarkan UU No. 23

Tahun 2014

No. Sub Urusan PP No. 38 Tahun
2007

UU No. 23 Tahun
2014

1. Pengelolaan pendidikan menengah Kab/Kota Provinsi

2. Pengelolaan Terminal Penumpang

Tipe A dan Tipe B
Terminal Tipe A

dan B di kab/kota

Terminal A di Pusat

Terminal B di

Provinsi

3. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar

kawasan hutan negara

Provinsi dan

kab/kota
Provinsi

4. Pelaksanaan perlindungan hutan di

hutan lindung dan hutan produksi

Provinsi dan

kab/kota
Provinsi

5. Pemberdayaan Masyarakat di

bidang kehutanan

Provinsi dan

kab/kota
Provinsi

6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan

provinsi

Provinsi dan

kab/kota
Provinsi

7. Pelaksanaan metrologi legal berupa

tera, tera ulang dan pengawasan

Provinsi dan

Kab/Kota
Kab/Kota

8. Pengelolaan Tenaga Penyuluh

KB/PetugasPengelolaan Tenaga

Penyuluh KB/Petugas Lapangan

KB(PKB/PLKB)  Lapangan

KB(PKB/PLKB)

Kab/kota Pusat

9. Penyelenggaraan pengawas

ketenagakerjaan
Kab/kota Pusat

10. Penyelenggaraan penyuluhan

perikanan nasional

Pusat, provinsi dan

kab/kota
Pusat

11. Penyediaan dana untuk kelompok

masyarakat tidak mampu,

pembangunan sarana penyediaan

tenaga listrik belum berkembang,

daerah terpencil dan pedesaan

Pusat dan Provinsi

Sumber : Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ

tanggal 16 Oktober 2015, inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan

dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkruen paling

lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2016. Sehingga inventarisasi aset yang

akan dialihkan kewenangannya dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi

Lampung harus selesai dilaksanakan sebelum tanggal 31 Maret 2016.

2.1.2. Pelimpahan Aset

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut,

dalam Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi

yaitu :

1. Tanah;

2. Peralatan dan mesin;

3. Gedung dan Bangunan;

4. Jalan, irigasi dan jaringan;

5. Aset tetap lainnya; dan

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah

Pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Permendagri Nomor 19

Tahun 2016, Pasal 1.
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab X Pasal 329

ayat (1) dan (2), Barang milik daerah dapat dipindah tangankan dengan cara :

a. penjualan

b. tukar menukar

c. hibah, dan

d. Penyertaan modal pemerintah daerah

Pengalihan aset tetap dari kabupaten/kota terkait pelimpahan kewenangan

sekolah menengah dan sekolah khusus, tidak mengikuti prosedur penjualan, tukar

menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengalihan aset ini mengikuti ketentuan dalam

Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang berbunyi :

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai

akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi

dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini

dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan”.

Berdasarkan ketentuan ini, untuk menjamin agar urusan pemerintahan

tetap berjalan dengan baik, dilaksanakan juga serah terima personel, pendanaan,

peralatan (sarana dan prasarana) dan pendanaan (P3D) sebagai akibat adanya

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan

daerah kabupaten/kota.
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Ketentuan ini dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah. Surat Edaran dimaksud menyatakan bahwa dengan

memperhatikan Pasal 404 di atas, siklus anggaran APBN dan APBD, serta untuk

menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat

terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan

urusan konkruen yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang

pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan

P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini

melaksanakan urusan pemerintahan konkruen tersebut sampai dengan

diserahkannya P3D.

Ketentuan mengenai format berita acara serat terima P3D serta daftar

personel yang diserahkan, daftar sarana dan prasarana yang diserahkan dan daftar

dokumen yang diserahkan juga diatur secara khusus dalam Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan

Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.3. Penatausahaan Aset

Pelimpahan aset daerah akan mempengaruhi proses penatausahaan aset

daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi penyusunan neraca aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,



23

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penatausahaan aset dilaksanakan untuk memberikan kepastian catatan

atas setiap pengadaan barang milik daerah atau perubahan pencatatan akibat

adanya mutasi, penghapusan, hibah, penilaian aset, reklasifikasi aset atau

pengalihan/ pelimpahan aset, untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan aset daerah.

2.1.3.1. Pembukuan

Dalam kegiatan pembukuan, pengelola barang mendaftar dan mencatat

barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengelola berdasarkan penggolongan

dan kodefikasi barang. Sementara pengguna barang/kuasa pengguna barang

melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status

penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam

daftar barang pengguna/ daftar barang kuasa pengguna yang kemudian dihimpun

oleh pengelola barang. Dalam daftar ini juga dicatat barang milik daerah yang

dimanfaatkan oleh pihak lain.

2.1.3.2. Inventarisasi

Inventarisasi barang milik daerah termasuk tanah dan/ atau bangunan

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali barang

milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan yang

inventarisasinya harus dilaksanakan oleh pengguna barang setiap tahun. Laporan

hasil inventarisasi ini disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga)

bulan setelah selesainya inventarisasi.
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2.1.3.3. Pelaporan

Pelaporan barang daerah dilaksanakan kuasa pengguna barang dengan

menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa

pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang sebagai bahan

penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan. Laporan barang

pengguna semesteran dan tahunan ini digunakan sebagai bahan penyusunan

neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang.

Selanjutnya, pengelola barang menghimpun laporan barang pengguna

semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah

yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

2.1.4 Teori Institusional

Teori yang sering digunakan untuk menjelaskan perubahan organisasi

pada sektor publik adalah teori institusional. Teori institusional berpendapat

bahwa perubahan organisasi dipaksa oleh lingkungan organisasi (Kuipers et al.,

2014). Dibandingkan secara sengaja mengimplementasikan perubahan untuk

mencapai efisiensi, organisasi cenderung mengikuti legitimasi dengan

menyesuaikan diri terhadap tekanan lingkungan (DiMaggio dan Powell, 1983).

Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan

berusaha menjadi mirip (isomorphism) (Wahyuni dan Adam, 2016). Hawley’s

(1968) dalam DiMaggio and Powell (1983) mendeskripsikan isomorphism sebagai

proses pembatasan yang memaksa sebuah unit dalam populasi menyerupai unit

lain yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama.
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DiMaggio and Powell (1983) kemudian membagi perubahan institusional

isomorphism menjadi 3  bentuk yaitu :

1. Coersive isomorphism

Coersive isomorphism yaitu perubahan berasal dari pengaruh politik dan

masalah legitimasi. Coersive isomorphism merupakan hasil dari baik

tekanan formal maupun tekanan informal diberikan kepada organisasi oleh

organisasi lain di atasnya dimana organisasi tersebut bergantung atau oleh

harapan budaya masyarakat dimana organisasi tersebut berfungsi. Tekanan

tersebut bisa dianggap sebagai pemaksaan, himbauan atau sebagai

undangan untuk bergabung dalam koalisi. Dalam beberapa kondisi,

perubahan organisasi merupakan respon terhadap mandat pemerintah.

2. Mimetic isomorphism,

Mimetic isomorphism yaitu perubahan merupakan hasil dari respon standar

terhadap ketidakpastian. Ketidakpastian juga merupakan kekuatan yang

mendorong terjadinya imitasi. Keuntungan dari prilaku mimetic dalam

prilaku ekonomi dapat dipahami; ketika organisasi menghadapi masalah

dengan penyebab yang ambigu atau solusi yang tidak jelas, pemecahan

masalah ini akan menghasilkan solusi yang layak dengan biaya yang

sedikit (Cyret dan March, 1963 dalam DiMaggio dan Powell, 1983).

3. Normative isomorphism

Normative isomorphism diasosiasikan dengan profesionalisasi.

Profesionalisasi merupakan perjuangan kolektif anggota dari  persatuan

profesi untuk mendefinisikan kondisi dan metode kerja mereka, untuk

mengontrol produksi dari produser (Larson, 1997:49-52 dalam DiMaggio
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dan Powell, 1983), dan untuk mendirikan sebuah dasar kognitif dan

legitimasi untuk otonomi profesi mereka.

Pelimpahan aset tetap dari kabupaten/kota ke Provinsi Lampung

merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga

perubahan yang terjadi merupakan perubahan akibat Coersive isomorphism.

2.1.5. Model-Model Perubahan Organisasi

Terdapat beberapa rerangka kerja atau model perubahan organisasi yang

menjelaskan berbagai inisiatif perubahan, beberapa model itu antara lain model

perubahan Kurt Lewin (1947), model perubahan Dunphy dan Stace (1993), model

perubahan Kotter (1995) dan  model perubahan Nelson (2003).

2.1.5.1. Model Tiga Tahap Perubahan Kurt Lewin (1947)

Kurt Lewin (1947) menyebutkan bahwa sebuah perubahan yang efektif

meliputi tiga aspek, yaitu : pencairan (unfreezing) kondisi yang sekarang (jika

dibutuhkan), bergerak (moving) ke kondisi yang baru dan pembekuan (freezing)

tahap yang baru. Hallgrimsson, T (2008) menjabarkan model tiga tahap perubahan

Lewin sebagaimana tabel 2.2.

Model tiga tahap perubahan Lewin mendapat beberapa kritik dari peneliti

lain. Kritik terhadap model ini antara lain yaitu model ini bekerja hanya pada

kondisi yang stabil, bekerja hanya pada proyek perubahan berskala kecil,

mengabaikan kekuatan dan politik organisasi dan berorientasi pada manajemen

dan perubahan top-down (Burnes, 2004 dalam Meliyanti, 2015).
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Tabel 2.2. Tahapan Perubahan Organisasi

Unfreezing Moving (Changing) Refreezing

Tujuan
Organisasi

Mempersiapkan
Organisasi, menyiapkan
dasar

Membangun
momentum, perubahan
dalam struktur

Memperkuat
perubahan,
institusionalisasi

Aktivitas
Organisasi

Mengumpulkan sumber
daya, merencanakan
struktur, pelatihan dan
penjelasan,
mengumpulkan data

Memonitor dampak,
mencari kecocokan dan
implementasi

Memberikan
penghargaan terhadap
kesuksesan dan
mengkomunikasikan
pencapaian

Sumber: (Hallgrimsson, T 2008)

2.1.5.2. Model Perubahan kontingensi oleh Dunphy dan Stace (1998)

Dunphy dan Stace (1988) mengkombinasikan tipe-tipe perubahan :

inkremental dan transformatif dengan kolaboratif dan koersif (Meliyana, 2015).

Model perubahan Dunphy dan Stace (1998) menginvestigasi perubahan dari sudut

pandang transformasi organisasi. Model ini bersifat situasional dan disebut

“contingency model”.  Model perubahan kontingensi merujuk pada teori bahwa

struktur dan kinerja organisasi ditentukan oleh variabel situasional. Karena tidak

ada suatu situasi yang identik dalam sebuah organisasi, maka tidak mungkin untuk

memiliki variabel yang sama (D’Ortenzion, 2012 dalam Meliyanti, 2015).

Berdasarkan pada keanekaragaman, hal ini akan mempengaruhi operasi dan

struktur dari organisasi (Dunphy dan Stace, 1993 dalam Meliyanti, 2015).

Kritik terhadap model perubahan Dunphy dan Stace adalah bahwa model

ini bergantung kepada banyaknya inisiator perubahan untuk menerapkan model

ini. Sehingga perubahan secara dominan akan lebih dipengaruhi oleh gaya

penggerak perubahan dibandingkan dengan analisis perubahan organisasi yang

efektif (D’Ortenzion, 2012 dalam Meliyanti, 2015).
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2.1.5.3. Model Perubahan Kotter (1995)

Model perubahan Kotter (1995) terdiri dari delapan langkah transformasi

organisasi. Delapan langkah tersebut yaitu : membangun rasa urgensi,

menciptakan panduan koalisi, menciptakan sebuah visi, mengkomunikasikan visi

perubahan, mendorong orang-orang untuk bergerak sesuai dengan visi,

merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek, mengkonsolidasikan

peningkatan dan memproduksi perubahan lebih banyak lagi, dan melembagakan

pendekatan baru.

Kotter (1995) berpendapat sama dengan Armenakis et al. (1993) bahwa

langkah pertama untuk menyempurnakan perubahan organisasi adalah dengan

membangun rasa urgensi dan kebutuhan terhadap perubahan (Smith, 2005 dalam

Meliyanti, 2015).

2.1.5.4. Model Perubahan Dinamis oleh Nelson (2003)

Model ini berpendapat bahwa perubahan tidak harus direncanakan sebagai

tugas untuk bergerak linier dari A ke B. Terdapat beberapa hambatan seperti

model kekacauan lingkungan, statis dan antar bidang yang menghambat

implementasi sistem organisasi yang baru. Seolah-olah organisasi menjalankan

sistem yang kaku yang diisolasi dari peristiwa yang mempengaruhi proses

perubahan. Perubahan tidak bisa dipandang sebagai sejumlah peristiwa yang tidak

berhubungan, setiap peristiwa akan berdampak pada keseluruhan sistem di

dalamnya. Pada dasarnya, perubahan bukan hanya masalah sistem birokrasi yang

gagal untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal yang paling penting

adalah bagaimana mendefiniskan kembali strategi modifikasi yang diterima agar
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tidak tertinggal, dan untuk beradaptasi dengan efek kontek dinamis di sekitar

untuk mengantisipasi kemungkinan tujuan di masa yang akan datang (Nelson,

20013 dalam Meliyanti, 2015).

Berdasarkan uraian mengenai model-model perubahan organisasi di atas,

model yang paling sesuai dengan definisi kesiapan organisasi adalah tahap

unfreezing pada model tiga tahap perubahan oleh Lewin (1947). Banyak peneliti

menyebutkan bahwa model Lewin diakui sebagai model paradigmatik yang sangat

berguna karena dua alasan : model ini terfokus pada pentingnya persiapan sistem

dan memperhitungkan perubahan melalui internalisasi dalam seluruh institusi.

Sehingga, pendekatan Lewin tidak ketinggalan jaman, dan tetap relevan (Burnes,

2004 dalam Meliyanti, 2015).

2.1.6. Kesiapan Organisasi Terhadap Perubahan

Kesiapan, sama dengan konsep unfreezing pada model tiga tahap

perubahan oleh Lewin (1951), tercermin dalam kepercayaan, tingkah laku dan niat

dari anggota organisasi mengenai sejauh mana perubahan dibutuhkan dan

kapasitas organisasi untuk melaksanakan perubahan tersebut (Armenakis et al.,

1993). Kesiapan bisa dikatakan merupakan faktor paling penting yang melibatkan

dukungan pekerja terhadap inisiatif perubahan (Armenakis et al., 1993;

Armenakis, Harris dan Feild, 1999 dalam Holt et al., 2007).

Weiner (2009) mendefinisikan kesiapan sebagai kondisi psikologis

bersama dimana anggota organisasi merasa berkomitmen untuk melaksanakan

perubahan organisasi dan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka sanggup

melakukan perubahan tersebut.
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Holt et al. (2007) mendefinisikan kesiapan organisasi untuk berubah

sebagai sebuah prilaku menyeluruh yang dipengaruhi secara simultan dengan isi

perubahan (apa yang berubah), proses perubahan (bagaimana perubahan

diimplementasikan), konteks perubahan (kondisi dimana perubahan terjadi) dan

individu yang terlibat (karakteristik individu yang diminta untuk melakukan

perubahan). Selanjutnya, kesiapan secara bersama-sama merefleksikan tingkatan

dimana individu atau sekelompok individu secara kognitif dan emosional

cenderung untuk menerima, mendukung dan mengadopsi suatu rencana tertentu

untuk mengubah status quo.

Kesiapan organisasi merupakan konsep yang multi tingkatan dan multi

dimensi. Sebagai konsep yang multi dimensi, kesiapan organisasi bervariasi

bergantung kepada seberapa besar organisasi menghargai perubahan dan

bagaimana organisasi menghargai dengan baik tiga kunci penentu kemampuan

implementasi : permintaan tugas, ketersediaan sumber daya dan faktor situasional.

Beberapa peneliti mendeskripsikan kesiapan organisasi berdasarkan batasan

psikologi, sementara peneliti lain mendeskripsikan kesiapan organisasi dari

batasan yang lebih struktural, memberikan penekanan kepada sumberdaya

keuangan, material, manusia dan informasi dalam organisasi (Weiner, 2009).

Combe (2014) mendeskripsikan hal ini sebagai kesiapan dari segi

kapasitas (capacity readiness), yaitu sejauh mana organisasi mampu membawa

proses kerja, pengetahuan historis dan pengalaman, pengetahuan saat ini, keahlian

dan kemampuan serta sumberdaya yang mendukung untuk menghasilkan bantuan

dalam implementasi dan keberlangsungan proses perubahan.
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Tabel 2.3. Definisi Kesiapan Organisasi

Penulis Istilah Definisi
Armenakis et al.

(1993)

kesiapan terhadap

perubahan organisasi

kepercayaan, tingkah laku dan niat

dari anggota organisasi mengenai

sejauh mana perubahan dibutuhkan

dan kapasitas organisasi untuk

secara sukses melaksanakan

perubahan. Merupakan pendorong

kognitif terhadap prilaku baik yang

menentang maupun yang

mendukung upaya perubahan.

Eby et al.

(2000)

persepsi karyawan

mengenai kesiapan

organisasi terhadap

perubahan

Persepsi individu mengenai

sejauh mana organisasi dianggap

siap untuk mengambil perubahan

dalam skala besar

Jansen (2000) kesiapan terhadap

perubahan

Kapasitas suatu organisasi untuk

membuat perubahan dan sejauh

mana individu menganggap

perubahan tersebut diperlukan oleh

organisasi

Jones dan

Andrew

(2005)

Persepsi karyawan

mengenai kesiapan

terhadap perubahan

Sejauh mana karyawan memiliki

pandangan yang positif tentang

kebutuhan terhadap perubahan

organisasi serta sejauh mana

karyawan percaya bahwa

perubahan cenderung memiliki

implikasi positif untuk diri mereka

sendiri dan organisasi
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Tabel 2.3 (lanjutan)

Penulis Istilah Definisi
Holt et al.

(2007)

kesiapan untuk

perubahan organisasi

Keyakinan karyawan bahwa (a)

mereka mampu melaksanakan

perubahan (self Efficacy), (b)

perubahan yang diajukan sesuai

untuk organisasi (appropriateness),

(c) para pimpinan berkomitmen

terhadap perubahan yang diajukan

(management support), dan (d)

perubahan yang diajukan

bermanfaat bagi anggota organisasi

(personal valence)

Weiner (2009) Kesiapan terhadap

perubahan

kondisi psikologis bersama dimana

anggota organisasi merasa

berkomitmen untuk melaksanakan

perubahan dan memiliki

kepercayaan diri bahwa mereka

sanggup melakukan perubahan

tersebut.

Combe (2014) Kesiapan dari segi

kapasitas

sejauh mana organisasi mampu

membawa proses kerja,

pengetahuan historis dan

pengalaman, pengetahuan saat ini,

keahlian dan kemampuan serta

sumberdaya yang mendukung

untuk menghasilkan bantuan dalam

implementasi dan keberlangsungan

proses perubahan

Sumber : Choi dan Ruona 2011 p.52 dalam Meliyanti 2015, dengan penambahan
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2.1.7. Model 7S McKinsey

Model 7S McKinsey merupakan model yang dibangun pada awal 1980-an

oleh Tom Peters dan Robert Waterman, dua konsultan yang bekerja pada

perusahaan konsultan McKinsey dan Company dan sejak saat itu telah digunakan

untuk menganalisis lebih dari 70 organisasi besar. Model ini terdiri dari 7 variabel

yang mudah dipahami dan diingat, yaitu strategy, structure, system, style, staff,

skill dan shared values (Alshaher, 2013).

Organisasi yang efektif mencapai kesesuaian antar ketujuh elemen ini.

Elemen-elemen ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu hard S dan soft S.

Elemen keras (hard : strategy, structure dan system) merupakan elemen yang

dapat dilihat dan mudah dikenali. Sementara 4 elemen lunak (soft : shared values,

skills, staff dan style) merupakan elemen yang sulit dilihat dan dikenali. Model 7S

McKinsey ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan gambaran

menyeluruh dari organisasi. (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Kerangka kerja 7S diilustrasikan sebagai sekelompok faktor yang saling

berhubungan yang akan mendorong kemampuan organisasi untuk berubah.

Karena faktor-faktor ini mempertahankan hubungan non-hierarkis, tidak

memungkinkan bagi sebuah organisasi untuk memperlihatkan peningkatan hanya

di satu divisi saja (Pothiyadath, 2014). Sehingga, model 7S McKinsey akan

membantu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang harus diselaraskan kembali

untuk meningkatkan kinerja, atau untuk tetap mempertahankan keselarasan

selama berlangsungnya suatu perubahan.
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Tabel 2.4. Definisi dari Elemen-Elemen Model 7S McKinsey

Dimensi Definisi

Strategy Tindakan yang direncanakan organisasi dalam merespon

perubahan dari lingkungan eksternal

Structure Dasar spesialisasi dan koordinasi yang pada dasarnya

dipengaruhi oleh strategi, ukuran dan keragaman dalam

organisasi

System Prosedur formal dan informal yang mendukung strategi dan

struktur.

Style/Culture Berisi 2 komponen berikut ini :

budaya organisasi : nilai dominan, kepercayaan dan norma

yang dibangun dari waktu ke waktu dan akhirnya melekat pada

kehidupan organisasi.

Gaya manajemen : lebih mengenai apa yang dilakukan manajer

dibandingkan apa yang mereka katakan; bagaimana manajer

organisasi menghabiskan waktu mereka; dan apakah fokus

mereka

Staff Manusia/ proses manajemen sumber daya manusia yang

digunakan untuk membangun manajer, proses sosialisasi dan

cara mengenalkan organisasi pada pegawai baru

Skills Kompetensi khusus yang dimiliki organisasi

Shared Values Konsep panduan, ide fundamental yang dibangun organisasi-

harus sederhana, abstrak dan memiliki makna yang dalam bagi

organisasi meskipun orang di luar organisasi tidak dapat

melihat atau memahaminya.

Sumber : Peters dan Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011
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Gambar 2.2. Rerangka Perubahan Organisasi (Waterman, Peters dan Philips, 1980)

Waterman, Peters dan Phillips (1980) menyebutkan bahwa perubahan

organisasi yang efektif tergantung kepada hubungan antara Structure (struktur),

System (sistem), style (budaya organisasi), skills (keahlian), staff, dan

superordinate goals (shared value/ nilai bersama). Ketujuh elemen ini yang

kemudian dikenal sebagai 7S McKinsey. Penelitian ini mengacu kepada penelitian

dari Hanafizadeh dan Ravasan  (2011) dan Alshaher (2013) dalam menjabarkan

model 7S McKinsey.

Penelitian ini menggunakan 5 variabel dari model 7S McKinsey untuk

menganalisis aspek-aspek kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan

kebijakan yang akan berpengaruh terhadap sistem informasi pengelolaan aset

Skills

Superordinate

Goals/

Shared Value

Staff

Style

Structure

SystemStrategy
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tetap daerah dengan menggunakan metode analisis faktor konfirmatori. 5 variabel

tersebut antara lain structure, system, style, staff, dan skill.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan

implementasi perubahan yang bersifat mandatory, sehingga penetapan strategi

yaitu penetuan visi, misi dan tujuan perubahan dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat. Karena Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah sebagai

pelaksana perubahan dan terfokus pada lingkup pelimpahan aset, maka variabel

strategi tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Variabel shared values dalam rerangka 7S McKinsey didefinisikan sebagai

ide fundamental yang dibangun organisasi dan prinsip panduan yang penuh

makna bagi orang-orang di dalam organisasi tetapi mungkin saja tidak terlihat

oleh orang-orang di luar organisasi. Para ahli berpendapat bahwa “shared value”

mungkin tidak relevan pada sektor publik karena sifat alami organisasi

pemerintahan yang kaku dimana usaha dan pengambilan keputusan bersifat

individual dan bukannya dilaksanakan oleh tim (Pothiyadath, 2014). Hal ini

dikarenakan berbagai perubahan dalam organisasi pemerintahan sebagian besar

bersifat mandatory yang telah diatur oleh peraturan dan regulasi dan dijalankan

dengan berbagai prosedur. Oleh karena itu, variabel shared values dari 7S

McKinsey tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2.2. PenelitianTerdahulu

Arif  (2015) dalam penelitiannya mengenai Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Implementasi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
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Pemerintah menganalisis faktor komunikasi, kompetensi sumber daya manusia,

resistensi terhadap perubahan dan komitmen pimpinan yang mempengaruhi

kesiapan pemerintah daerah Tanjung Pinang untuk mengimplementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori, Arif (2015)

menemukan bahwa kesiapan aparatur daerah dalam implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah dalam kategori siap. Sedangkan

subfaktor yang paling dominan pada keempat faktor berdasarkan analisis faktor

adalah kejelasan pembahasan rencana dalam implementasi, kemampuan

penyampaian laporan keuangan tepat waktu, kebiasaan pegawai dan pimpinan

memotivasi pegawai melalui pemberian penghargaan.

Susanto (2008) dalam jurnal penelitian berjudul Organizational Readiness

for Change : A Case Study on Change Readiness in a Manufacturing Company in

Indonesia meneliti tentang 7 aspek kesiapan organisasi dalam menghadapi

perubahan pada sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia. 7 aspek perubahan

tersebut antara lain persepsi terhadap usaha perubahan (perception towards

change efforts), visi terhadap perubahan (vision for change), saling percaya dan

saling menghormati (mutual trust and respect), inisiatif perubahan (change

initiatives), dukungan manajemen (management support), penerimaan

(acceptance) dan pengelolaan proses perubahan (managing change).

Hasil penelitian Susanto (2008) adalah bahwa perusahaan manufaktur

tersebut dalam kategori siap untuk menghadapi perubahan. Namun, diperlukan

pengembangan lebih lanjut dalam menciptakan kesiapan terhadap perubahan,
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termasuk meningkatkan pemahaman terhadap visi perubahan dengan melakukan

komunikasi yang lebih efektif dan konsisten.

Holt et al. (2007) dalam Readiness for Organizational Change The

Systematic Development of a Scale, membahas tentang pembangunan dan evaluasi

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan perubahan organisasi

pada tingkat individu. Hasilnya menunjukkan bahwa kesiapan terhadap perubahan

merupakan konsep multidimensi yang dipengaruhi oleh kepercayaan individu

bahwa (a) mereka mampu mengimplementasikan perubahan yang diajukan

(Change specific efficacy) (b) perubahan yang diajukan layak untuk organisasi

(appropriateness) (c) pemimpin berkomitmen terhadap perubahan yang diajukan

(management support) dan (d) perubahan yang diajukan bermanfaat bagi anggota

organisasi (personal valence).

Chaleunsouk dan Kutsyuruuba (2014) dalam penelitian berjudul Ontario

School’s Readiness for School Food and Baverage Policy Implementation

menguji kesiapan organisasi sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan

makanan dan minuman di sekolah di Ontario. Hasilnya adalah sekolah dalam

kategori siap, namun diperlukan penyebaran informasi yang lebih efektif,

pelatihan pelayanan dan edukasi untuk para stakeholder di sekolah untuk berperan

serta dan menstimulasi ketertarikan dan pemenuhan standar nutrisi.

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) meneliti tentang faktor kesiapan

organisasi dalam menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP) dengan

menggunakan model 7S McKinsey. Hasilnya adalah model 7S McKinsey dapat

digunakan sebagai rerangka kerja yang meyeluruh, multi dimensi dan dapat
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diaplikasikan untuk mengukur kesiapan organisasi dalam menerapkan Enterprise

Resouce Planning (ERP).

Model 7S McKinsey juga digunakan oleh Alshaher (2013) untuk

mengukur kesiapan organisasi dalam menerapkan e-learning system, dengan

mengelompokkan 23 faktor dalam 7S yang bisa digunakan universitas dan

instruktur untuk melakukan pengukuran kesiapan penerapan e-learning system

secara efektif dan efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan

(trust), pendidikan dan pelatihan (training and education), keahlian siswa

(students skills) dan nilai bersama (shared value) merupakan indikator yang

paling penting dalam menerapkan e-learning system.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (dari berbagai sumber)

No. Nama Peneliti Deskripsi
1. Susanto,

Alfonsus B.

(2008)

Judul Organizational Readiness for Change: A Case

Study on Change Readiness in a Manufacturing

Company in Indonesia

Terbitan Jurnal dalam International Journal of

Management Perpectives

Dimensi persepsi terhadap usaha perubahan (perception

towards change efforts), visi terhadap perubahan

(vision for change), saling percaya dan saling

menghormati (mutual trust and respect), inisiatif

perubahan (change initiatives), dukungan

manajemen (management support), penerimaan

(acceptance) dan pengelolaan proses perubahan

(managing change)

Tujuan Mengklarifikasi tujuh aspek kesiapan organisasi

terhadap perubahan dan untuk mengukur aspek-

aspek ini pada perusahaan manufaktur di

Indonesia.
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Tabel 2.5 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Deskripsi
Metode Survey untuk menentukan indeks kesiapan dengan

menggunakan skala 1-4

Hasil Perusahaan manufaktur tersebut dalam kategori

siap untuk menghadapi perubahan. Namun,

diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam

menciptakan kesiapan terhadap perubahan,

termasuk meningkatkan pemahaman terhadap visi

perubahan dengan melakukan komunikasi yang

lebih efektif dan konsisten.

2. Arif, Wan
(2015)

Judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Terbitan e-Journal Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dimensi Komunikasi, Kompetensi SDM, Resistensi

terhadap Perubahan dan Komitmen Pimpinan

Tujuan Mengetahui dan menganalisis faktor

komunikasi, kompetensi sumber daya manusia,

resistensi terhadap perubahan dan komitmen

pimpinan yang mempengaruhi kesiapan

pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Metode Analisis Faktor Konfirmatori

Hasil kesiapan aparatur daerah dalam implementasi

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah

dalam kategori siap. Sedangkan subfaktor yang

paling dominan pada keempat faktor berdasarkan

analisis faktor adalah kejelasan pembahasan

rencana dalam implementasi, kemampuan

penyampaian laporan keuangan tepat waktu,

kebiasaan pegawai dan pimpinan memotivasi

pegawai melalui pemberian penghargaan.
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Tabel 2.5. (lanjutan)

No. Nama Peneliti Deskripsi
3. Holt et al.

(2007)

Judul Readiness for Organizational Change : The

Systematic Development of a Scale

Terbitan The Journal Of Applied Behavioral Science, Vol.

43 No. 2, June 2007 232-255

Dimensi content (i.e., organizational valence), process (i.e.,

management support), context (i.e., discrepancy),

and individual attributes (i.e., self-efficacy and

personal valence)

Tujuan Mengajukan pengukuran kualitatif mengenai

kesiapan pada tingkat individu

Metode Analisis Faktor

Hasil Kesiapan terhadap perubahan merupakan konsep

multidimensi yang dipengaruhi oleh kepercayaan

individu bahwa (a) mereka mampu

mengimplementasikan perubahan yang diajukan

(Change specific efficacy) (b) perubahan yang

diajukan layak untuk organisasi (appropriateness)

(c) pemimpin berkomitmen terhadap perubahan

yang diajukan (management support) dan (d)

perubahan yang diajukan bermanfaat bagi anggota

organisasi (personal valence).

4. Hanafizadeh

dan Ravasan

(2011)

Judul A McKinsey 7S Model-Based Framework for

ERP Readiness Assessment

Terbitan International Journal of Enterprise Information

System, 7(4), 23-63, October-December 2011

Dimensi Model 7S McKinsey

Tujuan Mengajukan sebuah rerangka kerja baru untuk

mengukur kesiapan organisasi dalam menerapkan

ERP.

Metode Analisis Faktor Konfirmatori
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Tabel 2.5 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Deskripsi
Hasil Model 7S McKinsey dapat digunakan sebagai

rerangka kerja yang meyeluruh, multi dimensi dan

dapat diaplikasikan untuk mengukur kesiapan

organisasi dalam menerapkan Enterprise Resouce

Planning (ERP)

5. Alshaher (2013) Judul The  McKinsey  7S Model  Framework for  E-

Learning System  Readiness  Assessment

Terbitan International Journal of Advances in Engineering

dan Technology, Nov. 2013.

©IJAET

Dimensi Model 7S McKinsey

Tujuan Membangun sebuah model untuk menentukan

faktor-faktor yang mengukur kesiapan organisasi

dalam mengadopsi E-Learning System

berdasarkan model 7S McKinsey

Metode Mean dan Fuzzy Logic

Hasil Kepercayaan (trust), pendidikan dan pelatihan

(training and education), keahlian siswa (students

skills) dan nilai bersama (shared value)

merupakan indikator yang paling penting dalam

menerapkan e-learning system.

2.3. Desain Penelitian

Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi

yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan masalah dalam penelitian.

Desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3. berikut ini.
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Gambar 2.3 Desain Penelitian (diadaptasi dari Hanafizadeh dan Ravasan, 2011

dan Alshaher, 2013).
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2.4. Pengembangan Hipotesis

Kesiapan organisasi dalam melaksanakan perubahan seringkali diukur dari

aspek psikologis, yang merefleksikan tingkatan dimana individu atau sekelompok

individu secara kognitif dan emosional cenderung untuk menerima, mendukung

dan mengadopsi suatu rencana tertentu untuk mengubah status quo (Holt et al.,

2007).

Beberapa peneliti menggunakan Model 7S McKinsey untuk mengukur

berbagai aspek kesiapan organisasi dari batasan yang lebih struktural, yang

merefleksikan kapasitas organisasi untuk melaksanakan perubahan, diantaranya

adalah Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Permadi dan Handoko (2015) yang

menggunakan model 7S McKinsey untuk meneliti tentang pengukuran kesiapan

organisasi dalam menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP). Model 7S

McKinsey ini digunakan pula oleh Alshaher (2013) untuk meneliti tentang

pengukuran kesipan organisasi dalam menerapkan E-Learning System. Hasilnya

adalah bahwa model 7S McKinsey cukup baik untuk mengukur kesiapan

organisasi.

Penelitian ini menganalisis 5 dimensi dari 7 Dimensi pada Model 7S

McKinsey untuk membentuk model yang dapat digunakan untuk mengukur

kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelimpahan aset sebagai

implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.1. Dimensi Structure

Structure merupakan dasar hubungan dalam organisasi dan merupakan

poin yang menjadi referensi bagi pimpinan untuk merumuskan strategi. Struktur
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organisasi membantu membentuk keseimbangan antara manajemen, staff dan

fasilitas operasi yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Struktur merupakan faktor yang paling penting dalam perubahan organisasi dan

pencapaian kinerja organisasi. Struktur memungkinkan pengawasan terhadap

faktor-faktor yang menjaga kemampuan organisasi untuk berubah (Pothiyadath,

2014).

Dalam pendekatan teori institusional terhadap perubahan disebutkan

bahwa struktur organisasi mempengaruhi strategi belajar dan kemampuan

organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dari luar organisasi (Mat, 2010).

Organisasi dengan struktur yang baik memiliki kemampuan untuk berubah

sehingga siap dalam menghadapi perubahan. Sehingga dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

: Dimensi structure valid dan reliable sebagai dimensi yang

membentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pelimpahan aset

Mengacu kepada Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013)

dalam penelitian ini, penulis terfokus pada aspek formalisasi, sentralisasi dan

ukuran.

Formalisasi

Formalisasi merupakan dimensi stuktur organisasi yang mengacu kepada

derajat dimana aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan panduan-panduan tindakan

yang lain dibuat tertulis dan diberlakukan (Ivancevich, Konapaske dan Matteson,

2006:246). Dengan kata lain, formalisasi merupakan tingkat dimana aturan dan



46

prosedur didokumentasi secara jelas sehingga diketahui seluruh pegawai

(Hanafizadeh dan Ravasan,  2011).

Formalisasi merupakan indikator untuk mengukur structure (Hanafizadeh

dan Ravasan, 2011 dan Alshaher, 2013), sehingga dapat dirumuskan subhipotesis

sebagai berikut :

. : Indikator Formalisasi valid dan reliable sebagai indikator yang

membentuk dimensi structure

Sentralisasi

Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada

derajat di mana kewenangan untuk mengambil keputusan dikuasai oleh

manajemen puncak (Ivancevich, Konapaske dan Matteson,  2006 : 247).

Sentralisasi merupakan cara bagaimana keputusan dikendalikan oleh manajemen

atas atau manajemen proyek. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan suatu

keputusan proyek bisa memastikan bahwa pelaksanaan sistem konsisten dengan

tujuan organisasi dan konflik bisa diatasi. Di sisi lain, sentralisasi membatasi

inovasi anggota tim dan dapat membatasi partisipasi mereka dalam proses

pelaksanaan (Chien et al., 2007 dalam Hanafizadeh dan Ravasan., 2011).

Sentralisasi merupakan indikator untuk mengukur structure (Hanafizadeh

dan Ravasan, 2011 dan Alshaher, 2013), sehingga dapat dirumuskan subhipotesis

sebagai berikut :

. : Indikator sentralisasi valid dan reliable sebagai indikator yang

membentuk dimensi structure
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Ukuran

Ukuran organisasi yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya

yang canggih dan profesional dan mampu mengembangkan bagian IT yang lebih

besar dibandingkan organisasi yang lebih kecil (Hunton, Lippincott dan Reck,

2003; Laukkanen et al., 2005 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011). Sehingga

pada organisasi yang lebih besar memiliki sistem informasi yang lebih baik

sehingga lebih siap dalam menghadapi perubahan.

Ukuran merupakan indikator untuk mengukur structure (Hanafizadeh dan

Ravasan, 2011 dan Alshaher, 2013), sehingga dapat dirumuskan subhipotesis

sebagai berikut :

. : Indikator ukuran valid dan reliable sebagai indikator yang

membentuk dimensi structure

2.4.2. Dimensi System

Sistem (System) merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang

saling terkait atau berinteraksi untuk mencapai tujuan (Romney dan Steinbart,

2014). System merupakan prosedur formal dan informal yang mendukung strategi

dan struktur (Peters dan Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Keberadaan system dalam berbagai bentuk akan meningkatkan

kemampuan organisasi untuk menghadapi perubahan (Pothiyadath, 2014),

sehingga sistem yang baik akan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam

menghadapi perubahan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
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: Dimensi system valid dan reliable sebagai dimensi yang

membentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pelimpahan aset

Infrastruktur IT

Infrastruktur IT merupakan salah satu dari komponen sistem informasi

akuntansi (SIA). Infrastruktur teknologi meliputi komputer, perangkat peripheral

dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA (Romney dan

Steinbart, 2014). Tanpa teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak

akan dapat menghasilkan informasi yang tepat waktunya (Jogiyanto, 2008).

Infrastruktur IT merupakan salah satu komponen system, sehingga dapat

dirumuskan subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator Infrastruktur IT valid dan reliable sebagai indikator

yang membentuk dimensi system

Proses Bisnis/ Penatausahaan Aset

Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait,

terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer atau mesin

yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu dari organisasi (Romney dan

Steinbart, 2014). Proses bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam

implementasi sebuah perubahan (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011). Dalam

pelimpahan aset dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung, proses

bisnis yang sangat penting yaitu adalah proses penatausahaan aset daerah.
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Sehingga ketika penatausahaan aset daerah sudah dilaksanakan dengan baik, maka

pemerintah daerah siap untuk menghadapi perubahan.

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

proses bisnis sebagai indikator dari dimensi system, sehingga dapat dirumuskan

subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator penatausahaan aset valid dan reliable sebagai indikator

yang membentuk dimensi system

Data

Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan dan diproses oleh sistem

informasi (Romney dan Steinbart, 2014). Salah satu yang dibutuhkan untuk

suksesnya implementasi sebuah perubahan dalam sistem informasi adalah

tersedianya data yang tepat waktu dan akurat (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Tantangan yang berkaitan dengan data antara lain adalah mendapatkan data yang

sesuai untuk dimasukkan ke dalam sistem dan mengubah struktur data yang

berbeda-beda dan menggabungkannya menjadi satu format yang konsisten dengan

sistem yang digunakan (Somer dan Nelson, 2004 dalam Hanafizadeh dan

Ravasan, 2011).

Data aset yang akurat diperlukan dalam proses pelimpahan aset dari

kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, untuk menjaga akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan aset daerah yang merupakan tujuan dari proses

penatausahaan aset daerah.
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Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan data

sebagai indikator dari dimensi system, sehingga dapat dirumuskan subhipotesis

sebagai berikut :

. : Indikator data valid dan reliable sebagai indikator yang

membentuk dimensi system

2.4.3. Dimensi Style

Style mengacu pada budaya organisasi dan gaya manajemen (Peters dan

Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011). Style merupakan nilai

dan kepercayaan yang dominan serta norma yang berkembang dan menjadi fitur

yang relatif berkelanjutan dalam perjalanan organisasi, terutama diantara

pimpinan dan para manajer (Pothiyadath, 2014).

Tiga aspek dari style antara lain dukungan pimpinan, komunikasi dan

budaya organisasi. Dukungan pimpinan, komunikasi dan budaya organisasi dapat

menciptakan kesiapan untuk berubah atau justru menciptakan penolakan terhadap

perubahan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

: Dimensi style valid dan reliable sebagai dimensi yang

membentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pelimpahan aset.

Dukungan Pimpinan

Dukungan pimpinan merupakan keyakinan bahwa pimpinan organisasi

berkomitmen melaksanakan perubahan (Holt et al., 2007). Dukungan pimpinan

tercermin dari bagaimana pimpinan mengakomodasi proses perubahan melalui
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penyelarasan evaluasi kinerja dan kompensasi staff dengan insiatif program

perubahan. Selain itu langkah pimpinan dalam mengatasi masalah yang muncul

dalam proses perubahan juga merupakan cerminan dari dukungan pimpinan.

Keyakinan bahwa pimpinan telah mengambil langkah yang optimal untuk

menghadapi masalah yang muncul mencerminkan kesiapan terhadap perubahan

(Susanto, 2008).

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

dukungan pimpinan sebagai indikator dari dimensi style, sehingga dapat

dirumuskan subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator dukungan pimpinan valid dan reliable sebagai

indikator yang membentuk dimensi style

Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang artinya “bersama”.

Komunikator atau pengirim pesan, berusaha mencari “kebersamaan” dengan si

penerima pesan. Karena itu, kita dapat mendefinisikan komunikasi

(communication) sebagai transisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan

simbol-simbol bersama dari satu orang atau kelompok ke pihak lainnya.

(Ivancevich, Konapaske dan Matteson, 2006:116)

Komunikasi merupakan hal yang mengikat organisasi. Komunikasi

membantu anggota-anggota organisasi mencapai tujuan individu dan juga

organisasi serta merespons dan mengimplementasikan perubahan organisasi

(Ivancevich, Konapaske dan Matteson, 2006:115).
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Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

komunikasi sebagai indikator dari dimensi style, sehingga dapat dirumuskan

subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator komunikasi valid dan reliable sebagai indikator yang

membentuk dimensi style

Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah seperangkat norma dan perilaku yang muncul

dari pengalaman dan harapan bersama anggotanya (Collins dan Montgomery,

2005 : 254). Budaya organisasi membentuk iklim untuk berubah, dan iklim

tersebut dapat menjadi positif atau negatif (Ivancevich, Konapaske dan Matteson,

2006: 313). Sehingga budaya organisasi dapat menciptakan kesiapan untuk

berubah atau justru menciptakan penolakan terhadap perubahan.

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

budaya organisasi sebagai indikator dari dimensi style, sehingga dapat dirumuskan

subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator budaya organisasi valid dan reliable sebagai indikator

yang membentuk dimensi style

2.4.4. Dimensi Staff

Menurut Ivancevich, Konapaske dan Matteson (2006:306), secara

langsung atau tidak langsung, seluruh usaha perubahan organisasi melibatkan

sumber daya manusia (staff) dari organisasi. Pendekatan sumber daya manusia

membantu menyiapkan orang-orang untuk perubahan dan pembelajaran yang
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terus menerus. Organisasi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik

memiliki kemampuan untuk berubah sehingga siap dalam menghadapi perubahan.

Staff sebagai target perubahan merupakan kunci kesuksesan usaha

perubahan karena tingkah laku, keahlian, motivasi dan pengetahuan dasar mereka

membentuk komponen yang signifikan dari lingkungan organisasi dimana

perubahan dilaksanakan (Smith, 2005 dalam Susanto, 2008). Sehingga dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

: Dimensi staff valid dan reliable sebagai dimensi yang

membentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pelimpahan aset

Manajemen SDM

Staff yang berkualitas merupakan sumber daya yang paling penting dari

setiap organisasi. Sehingga sangat penting bagi organisasi untuk merekrut,

menyeleksi, menempatkan, menilai dan membangun sumber daya manusia yang

sesuai  (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Waterman, Peters dan Phillips (1980) menyebutkan bahwa memahami

manusia sebagai sumberdaya yang harus dipelihara, dibangun, diarahkan dan

dialokasikan merupakan salah satu dari banyak cara untuk mengubah dimensi

“staff” dalam rerangka 7S, merupakan sesuatu yang tidak hanya disetujui, tetapi

juga layak dipraktekkan oleh senior manajemen.

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

manajemen SDM sebagai indikator dari dimensi staff, sehingga dapat dirumuskan

subhipotesis sebagai berikut :
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. : Indikator manajemen SDM valid dan reliable sebagai indikator

yang membentuk dimensi staff

Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan merupakan faktor penting lainnya (Hanafizadeh

dan Ravasan, 2011).  Pendidikan kembali dimaksudkan untuk memberikan

dampak pada sistem keyakinan (belief), nilai dan sikap di dalam organisasi

sehingga dapat beradaptasi lebih baik tehadap akselerasi kecepatan perubahan

(Ivancevich, Konapaske dan Matteson, 2006: 291).

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

pelatihan dan pendidikan sebagai indikator dari dimensi staff, sehingga dapat

dirumuskan subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator pelatihan dan pendidikan valid dan reliable sebagai

indikator yang membentuk dimensi staff

Tim Pelaksana

Kompetensi tim pelaksana juga merupakan hal yang sering disebutkan

sebagai faktor yang paling penting. Melibatkan orang-orang yang memahami baik

proses bisnis maupun pengetahuan teknis ke dalam tim pelaksana sangat penting

untuk mencapai kesuksesan implementasi. Tim pelaksana haruslah seimbang, mau

bekerja sama, lintas fungsi dan memiliki petugas kunci yang bertugas penuh

waktu untuk melaksanakan perubahan (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).
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Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan tim

pelaksana sebagai indikator dimensi staff, sehingga dapat dirumuskan

subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator tim pelaksana valid dan reliable sebagai indikator yang

membentuk dimensi staff

2.4.5. Dimensi Skill

Skill merupakan kompetensi khusus dan apa yang terbaik yang dilakukan

organisasi (Peters dan Waterman, 1982 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Keahlian memungkinkan kita untuk menangkap atribut penting dari organisasi

yang tidak dapat dilakukan oleh konsep yang lain (Waterman, Peters dan Phillips,

1980).

Keahlian yang dimiliki organisasi meningkatkan kapasitas organisasi

untuk berubah dengan cara meningkatkan pemahaman orang-orang yang terlibat

dalam perubahan untuk memahami kebutuhan organisasi untuk berubah. Keahlian

mengurangi keterbatasan-keterbatasan pada fungsi internal dan meningkatkan

kemampuan organisasi untuk berubah (Pothiyadath, 2014).

Skill merupakan faktor penting dalam membentuk kesiapan organisasi

untuk berubah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

: Dimensi skill valid dan reliable sebagai dimensi yang

membentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pelimpahan aset
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Kemampuan Manajemen

Beberapa keahlian yang disebutkan oleh berbagai peneliti sebagai keahlian

manajerial antara lain kemampuan politis dan personal (Walsham, 1995 dalam

Hanafizadeh dan Ravasan, 2011), kemampuan komunikasi dan membangun tim

(Appleton, 1997 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Dalam penatausahaan aset daerah, kemampuan manajemen merupakan

kemampuan aparatur pada biro/badan pengelola aset daerah pada pemerintah

daerah, sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan

aset daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016,

biro/ badan pengelolaan aset daerah memiliki tugas untuk melaksanakan

koordinasi inventarisasi barang milik daerah, pengamanan dan pemeliharaan,

pengawasan, pengendalian dan pengelolaan serta menyusun laporan barang milik

daerah, sehingga aparatur biro/ badan pengelolaan aset daerah memiliki peranan

penting dalam pelaksanaan berbagai perubahan dalam penatausahaan aset daerah.

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

kemampuan manajemen sebagai indikator dari dimensi skill, sehingga dapat

dirumuskan subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator kemampuan manajemen valid dan reliable sebagai

indikator yang membentuk dimensi skill

Kemampuan Staff IT

Kemampuan staff IT disebutkan sebagai faktor penting yang dibutuhkan

untuk kesuksesan sistem teknologi informasi (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Dapat dikatakan bahwa sistem teknologi informasi akan sukses bila terdapat lebih
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banyak keahlian IT secara umum dan keahlian IT yang relevan. (Lee dan Lee,

2004 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

kemampuan staff IT sebagai indikator dari dimensi skill, sehingga dapat

dirumuskan subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator kemampuan staff IT valid dan reliable sebagai

indikator yang membentuk dimensi skill

Kemampuan Pengurus Barang

Kualitas pengguna akhir disadari sebagai faktor penting yang dibutuhkan

untuk kesuksesan sistem informasi (Essex et al., 1998; Lee dan Lee, 2004; Peslak

dan Boyle, 2010; Razmi et al., 2009 dalam Hanafizadeh dan Ravasan, 2011).

Terdapat kecenderungan bahwa pengguna yang memiliki keahlian untuk

memahami kebutuhan terhadap perubahan dibandingkan yang tidak memiliki

keahlian (Hanafizadeh dan Ravasan, 2011). Pengguna akhir dari sistem informasi

penatausahaan barang daerah adalah pengurus barang, sehingga kemampuan

pengurus barang merupakan faktor penting untuk kesusksesan perubahan dalam

sistem informasi pengelolaan barang daerah.

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013) menempatkan

kemampuan pengurus barang sebagai indikator dari dimensi skill, sehingga dapat

dirumuskan subhipotesis sebagai berikut :

. : Indikator kemampuan pengurus barang valid dan reliable sebagai

indikator yang membentuk dimensi skill



BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk memeriksa faktor-faktor yang

mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung yang

melaksanakan pelimpahan aset dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi

Lampung.

3.2. Populasi dan Sampel

Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa menanyakan

pertanyaan yang tepat kepada individu dapat mengklarifikasi apa yang terjadi

pada tingkat makro (Blackman, O’Flynn dan Ugyel, 2013). Sehingga menilai

kesiapan pada tingkat organisasi dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

yang tepat kepada individu.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sugiyono

(2010:90), pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
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Sampel menurut Sugiyono (2010:91) adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel

menggunakan nonprobability sampling dengan teknik quota sampling.

Menurut Sugiyono (2010 : 60) menyatakan bahwa sampling kuota adalah

teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu

sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Menurut Margono (2004: 127) dalam

teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam

beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum

tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit

sampling. Setelah kuota terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Pada penelitian

ini jumlah sampel yang diperlukan adalah sesuai dengan kriteria penggunaan

metode analisis faktor yaitu minimal 5 x jumlah variabel (5 x 15 = 75) dan kriteria

maximum likelihood yaitu 100-200 sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah yang ada di

Provinsi Lampung. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah

atau wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan aparatur dari biro atau

Badan Pengelolaan Aset Daerah pada masing-masing pemerintah daerah yang

terlibat dalam proses pelimpahan aset dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi

Lampung pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang,

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu,

Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten

Lampung Barat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
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Tabel 3.1.Data Sampel Penelitian

No. Pemerintah Daerah Kepala Sekolah/ Wakil
Kepala Sekolah Bidang

Sarana

Aparatur Biro
Aset/ BPKAD

Total
Responden

1. Kabupaten Lampung

Tengah

32 2 34

2. Kabupaten Tulang

Bawang

21 2 23

3. Kabupaten Tulang

Bawang Barat

14 2 16

4. Kabupaten Tanggamus 21 2 23

5. Kabupaten Pringsewu 13 2 15

6. Kabupaten Pesisir Barat 10 2 12

7. Kabupaten Mesuji 12 2 14

8. Kabupaten Way Kanan 35 2 37

9. Kabupaten Lampung

Barat

18 2 20

10. Provinsi Lampung 18 18

Jumlah 176 36 212

Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana

diambil sebagai sampel penelitian karena sekolah merupakan instansi yang paling

terpengaruh dengan adanya pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke

Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan ini antara lain perubahan jenjang

pelaporan, perubahan peraturan dan perubahan sistem pelaporan, termasuk

adaptasi terhadap aplikasi baru. Sementara aparatur dari biro aset atau Badan

Pengelolaan Aset Daerah yang terlibat dalam proses pelimpahan aset diambil

sebagai sampel penelitian karena biro aset atau Badan Pengelolaan Aset Daerah

bertugas untuk melakukan koordinasi dan menyediakan data aset yang akan

dilimpahkan yang sesuai dengan buku induk inventaris barang pemerintah

kabupaten/kota TA. 2015 Audited.
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3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara antara lain :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang

dioperasionalisasikan ke dalam bentuk  item atau pertanyaan yang sudah penulis

siapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden. Pengukuran menggunakan

skala likert untuk menggunakan sangat setuju skor 5, setuju skor 4, netral skor 3,

tidak setuju skor 2 dan sangat tidak setuju skor 1. Kuesioner dalam penelitian ini

diadaptasi dari penelitian Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alshaher (2013).

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan

mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal,

internet maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topik atau variabel

penelitian.

3.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua metode yaitu dengan metode kualitatif

dan kuatitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan faktor kesiapan

Pemerintah daerah dan metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis faktor konfirmatori dengan bantuan Lisrel 8.8.
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Analisis Faktor Konfirmatori

Untuk memahami analisis faktor konfirmatori, harus terlebih dahulu

memahami tahapan dan jenis-jenis pengukuran dalam Structural Equation

Modeling (SEM). Secara umum analisis SEM melalui dua tahapan yaitu model

pengukuran dan model struktural. Model pengkuran bertujuan untuk mendapatkan

konstruk atau variabel laten yang fit sehingga dapat digunakan untuk analisis

tahap berikutnya. Untuk mendapatkan konstruk atau variabel yang fit digunakan

uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). Sedangkan analisis model struktural

bertujuan untuk mendapatkan model struktur yang paling fit atau layak. Untuk

menguji model struktural dilakukan uji Goodness of Fit (GOF) (Haryono dan

Wardoyo, 2013:106).

Menurut Lantan (2012 : 74) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 : 106)

analisis faktor konfirmatori atau sering disebut Confirmatory Factor Analysis

(CFA) digunakan untuk menguji dimensionalitas suatu konstruk atau variabel.

Pada umumnya sebelum melakukan analisis model struktural, peneliti terlebih

dahulu harus melakukan pengukuran model (measurement model) untuk menguji

validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk atau variabel

laten tersebut dengan melakukan analisis faktor konfirmatori (CFA).

Menurut Wijanto (2008 : 25) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 : 107)

model pengukuran menunjukkan bahwa sebuah laten diukur oleh satu atau lebih

variabel-variabel teramati. Sedangkan Widarjono (2010 ; 275) dalam Haryono dan

Wardoyo (2013 : 107) menjelaskan analisis faktor merupakan cara untuk mencari

sejumlah variabel indikator yang mampu memaksimumkan korelasi antara

variabel indikator.
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa model CFA digunakan untuk

menguji keabsahan atau mengkonfirmasi teori dalam sebuah model (Haryono dan

Wardoyo, 2013:107). Dalam penelitian ini digunakan analisis faktor konfirmatori

tingkat kedua (The Second Order Confirmatory Factor Analysis), yang

digambarkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Model Penelitian (diadaptasi dari Haryono dan Wardoyo, 2013: 107)
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Dimana : Ω : Kesiapan Pemda X7 : Dukungan PimpinanΩ : Structure X8 : KomunikasiΩ : Systems X9 : Budaya OrganisasiΩ : Style X10 : Manajemen SDMΩ : Staff X11 : Pelatihan dan PendidikanΩ : Skill X12 : Tim Pelaksana
X1 : Formalisasi X13 : Kemampuan Manajemen
X2 : Sentralisasi X14 : Kemampuan Staff IT
X3 : Ukuran X15 : Kemampuan Pengurus

Barang
X4 : Insfrastruktur IT β : Standardized Loading

Factor
X5 : Proses Bisnis/

Penatausahaan Aset
ε : Galat Pengukuran

X6 : Data

Uji Kelayakan Model

Menurut Widarjono (2010 : 282) dalam (Haryono dan Wardoyo, 2013 :

115) setelah peneliti melakukan estimasi analisis faktor konfirmatori, langkah

selanjutnya dalam menginterpretasikan hasil dari analisis faktor konfirmatori

adalah mengevaluasi kesesuaian atau kebaikan suatu model secara menyeluruh

(over all fit model) yang dalam bahasa Indonesia disebut “Uji Kelayakan Model”.

Terdapat beberapa metode untuk menguji kebaikan atau kesesuaian suatu model

secara menyeluruh, yaitu :

1. Uji statistic Chi-Squares (X² Test)

2. Root Mean Squares Error of Approximiation (RMSEA)

3. Goodness of Fit Index (GFI)

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

5. Root Mean Squares Residual (RMSR)

Dari beberapa uji kelayakan model tersebut, model dikatakan layak jika

paling tidak salah satu metode uji kelayakan model terpenuhi. Memang, bila uji

kelayakan model bisa memenuhi lebih dari satu kriteria kelayakan model, model
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analisis konfirmatori akan lebih baik daripada hanya satu yang tepenuhi. Dalam

suatu penelitian empiris, seorang peneliti tidak dituntut untuk memenuhi semua

kriteria goodness of fit, akan tetapi tergantung dari judgement masing-masing

peneliti (Haryono dan Wardoyo, 2013 : 115-116). Menurut Hair et al. (2010)

dalam Haryono dan Wardoyo (2013 : 116) pengunaan 4-5 kriteria dari goodness

of fit dianggap sudah mencukupi untuk menilai kelayakan suatu model, asalkan

masing-masing criteria dari goodness of fit yaitu absolute fit indices, incremental

fit indices dan parsimony fit indices terwakili.

1. Chi-Squares (X²)

Menurut Widarjono (2010 : 282) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 :

116) uji statistika chi square (X²) digunakan untuk menguji kelayakan model

analisis faktor konfirmatori. Hipotesis nol dalam uji chi square ini adalah

perbedaan antara sampel dan matriks kovarian yang diestimasi adalah nol,

sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan ada perbedaan antara sampel dan

matriks kovarian yang diestimasi. Nilai df untuk uji chi square ini besarnya sama

dengan jumlah elemen kovarian matriks yang tidak sama dikurangi dengan jumlah

parameter yang diestimasi. Jika nilai chi square lebih besar dari chi square kritis

maka kita menolak hipotesis nol dan sebaliknya jika nilai chi square lebih kecil

dari chi square kritisnya maka kita menerima hipotesis nol (Haryono dan

Wardoyo, 2013 : 116).

Atau kita bisa menerima atau menolak hipotesis nol dengan

membandingkan antara p-value dengan besarnya α yaitu derajat kepercayaan yang

kita pilih. Jika nilai p-value lebih kecil dari α maka kita menolak hipotesis nol dan
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sebaliknya jika p-value lebih besar dari α maka kita menerima hipotesis nol. Jika

kita menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif berarti kita

menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara sampel dan matriks kovarian.

Artinya model yang kita pilih layak. Sedangkan bila kita menolak hipotesis nol

atau menerima hipotesis alternatif maka model tidak layak (Haryono dan

Wardoyo, 2013 : 116).

2. Root Mean Squares Error of Approximiation (RMSEA)

Menurut Widarjono (2010 : 283) dalam Haryono dan Wardoyo (2013:116)

kelemahan uji chi square adalah sangat sensitive terhadap jumlah sampel. Sebagai

alternatif dan perbandingan uji chi squares para peneliti telah mengembangkan

analisis kelayakan analisis faktor konfirmatori. Salah satunya adalah Root Mean

Squares Error of Approximiation (RMSEA). Adapun formula dari RMSEA

adalah sebagai berikut :

= ( )/( ) ( )/
Dimana X² = Nilai X² model

Q = Jumlah parameter yang diduga

P = Jumlah variabel indikator

N = Jumlah Sampel

Sebagai rule of tumb untuk melihat kelayakan model, cut off value adalah

bila RMSEA ≤ 0.08. Jika RMSEA besarnya 0.08 atau lebih kecil maka model

dianggap layak. Sebaliknya jika nilainya di atas 0.08 maka model dianggap tidak
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layak. Sebaliknya jika nilainya diatas 0.08 maka model dianggap tidak layak

(Haryono dan Wardoyo, 2013 : 116-117).

3. Goodness of Fit Index (GFI)

Menurut Widarjono (2010 : 283) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 :

116) uji kelayakan model analisis faktor konfirmatori juga bisa dievaluasi dengan

menggunakan Goodness of Fit Index (GFI). GFI dihitung dengan menggunakan

formula sebagai berikut :

= 1 − [(∑ − ) ][(∑ ) ]
Dimana tr = trace matriks

S-1 = kovarian matriks awal

S = kovarian matriks model

I = identitas matriks

Uji kelayakan GFI ini seperti nilai koefisien determinasi (R²) di dalam uji

kelayakan atau kebaikan hasil regresi, nilainya 0≤GFI≤1. Semakin mendekati nol

maka semakin tidak layak model. Sebagai rule of tumb biasanya model dianggap

layak bila nilai GFI≥0.90 sebagai cut off value-nya.

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

Menurut Widarjono (2010 : 284) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 :

117) uji kelayakan Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) merupakan uji

kelayakan GFI yang disesuaikan. AGFI ini analog dengan koefisien determinasi
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yang disesuaikan  (adjusted R²) dalam regresi berganda. AGFI ini merupakan GFI

yang disesuaikan dengan derajat kebebasan (degree of freedom). Adapun formula

untuk AGFI sebagai berikut :

= 1 − ( + 1)2 [1 − ]
Dimana p = Jumlah indikator

df = Degree of freedom

Nilai AGFI terletak antara 0 ≤ GFI ≤ 1.  Sebagaimana uji kelayakan GFI,

semakin nilainya mendekati 1 maka semakin baik model dan sebaliknya semakin

mendekati angka 0 maka semakin tidak layak model. Namun, tidak ada nilai yang

pasti AGFI untuk menentukan apakah model layak. Sebagai rule of tumb, cut off

value adalah bila AGFI ≥ 0,80 sebagai model layak (goodness of fit).

5. Root Mean Squares Residual (RMSR)

Menurut Widarjono (2010 : 284) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 :

117) uji kelayakan model analisis faktor konfirmatori bisa juga dilihat dengan

menggunakan Root Mean Squares Residual (RMSR). RMSR ini merupakan akar

dari rata-rata pangkat residual. Adapun formula untuk mencari uji kelayakan

model dengan RMSR sebagai berikut :

= ∑ ∑ ( − )²( + 1)/2
Semakin kecil nilai RMSR semakin sesuai (fit) atau layak. Para peneliti

biasanya menggunakan cut off value sebesar 0,05. Jika nilai RMSR sama atau

kurang dari 0,05 maka model adalah baik (fit) sedangkan kalau nilainya lebih dari

0,05 maka model kurang baik.
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Uji Signifikansi Parameter

Menurut Haryono dan Wardoyo (2013 : 118) untuk menguji apakah nilai

estimasi indikator dan dimensi benar-benar mengukur secara empiris variabel

laten yang diuji dilakukan uji signifikansi parameter terhadap variabel laten.

Dengan kata lain, uji pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah indikator

atau dimensi benar-benar dapat mengukur atau merefleksikan variabel laten yang

diuji. Jika hasilnya nilai p < 0,05 atau C.R. > 1,967 (C.R. = thitung) maka indikator

atau dimensi dinyatakan signifikan sehingga dapat dilajutkan pada tahap analisis

selanjtnya (uji validitas). Jika hasilnya tidak signifikan, maka indikator atau

dimensi tersebut harus dibuang (di-drop). Uji validitas dilakukan dengan

memperhatikan nilai factor loading stndarad setiap indikator atau dimensi.

Apabila nilai factor loading standard ≥ 0,5 (Igbaria et al. dalam Wijanto, 2008 :

65, Ghozali, 2008 : 135 dan Haryono dan Wardoyo, 2013 : 119) atau ≥ 0,7

(Rigdon dan Ferguson, dan Doll, Xia, Torkzadeh dalam Wijanto, 2008 : 65,

Ghozali, 2008 : 135 dan Haryono dan Wardoyo, 2013 : 119) maka dinyatakan

valid. Apabila tidak valid, maka indikator atau dimensi tersebut dibuang (di drop)

dari analisis selanjutnya.

Demikian juga menurut Widarjono (2010 : 284) dalam Haryono dan

Wardoyo (2013 : 119) setelah kita mendapatkan model yang baik dengan

menggunakan beberapa uji kelayakan (goodness of fit) maka langkah selanjutnya

adalah melakukan uji signifikansi parameter estimasi. Uji statistika t digunakan

untuk mengevaluasi signifikansi parameter estimasi. Dalam hal ini dilakukan

dengan membandingkan nilai t hitung dengn nilai kritisnya. Jika t hitung lebih
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besar dari nilai kritisnya maka signifikan dan sebaliknya jika t hitung lebih kecil

dari nilai kritisnya maka tidak signifikan.

Kita juga bisa membuat signifikan tidaknya variabel indikator dengan

membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi yang kita pilih (α).

Besarnya nilai α biasanya atau secara konvensional ditetapkan sebesar 5% (0,05).

Jika t hitung lebih besar dari ± 1,96 maka variabel dikatakan signifikan dan jika

tidak maka tidak signifikan. Atau jika p-value lebih kecil dari α = 5% maka

variabel indikator dikatakan signifikan sedangkan bila p-value lebih besar dari α =

5% maka variabel indikator dikatakan tidak signifikan.

Squared Multiple Correlation (R²)

Menurut Widarjono (2010 : 285) dalam Haryono dan Wardoyo (2013 :

119) setelah uji parameter dilakukan dan menunjukkan signifikansinya maka

langkah selanjutnya adalah melihat seberapa besar varian variabel laten

menjelaskan variabel indikator. Koefisien korelasi yang dikuadratkan squared

multiple correlation coefficient (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

varian variabel laten menjelaskan variabel indikator.

Total varian dari setiap indikator dapat dipilah menjadi dua bagian.

Pertama, varian yang berhubungan dengan variabel laten. Kedua, varian yang

berhubungan faktor spesisfik yang berasal dari error atau residual. Proporsi dari

varian yang berhubungan dengan variabel laten ini disebut dengan communality

dari variabel indikator, inilah yang disebut dengan squared multiple correlation.

Dengan demikian, squared multiple correlation semakin bisa dipercaya (more

reliable) variabel indikator sebagai pengukur variabel laten. Sebaliknya semakin
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kecil squared multiple correlation semakin tidak bisa dipercaya (less reliable)

variabel indikator sebagai pengukur variabel laten.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Uji reliabilitas ini

dilakukan dengan menghitung nilai construct reliability (CR) dan variance

extracted (VE) dari nilai standardized loading factors dan error variance dan

dengan menghitung nilai cornbach alpha (CA) dari masing-masing konstruk.

Reliabilitas konstruk yang baik menghendaki nilai CR ≥ 0,70, nilai VE ≥ 0,50

(Haryono dan Wardoyo, 2013) dan nilai CA ≥ 0,70.

Respesifikasi Model

Menurut Widarjono (2010 : 285) langkah terakhir dari analisis faktor

konfrimatori adalah respesifikasi model. Respesifikasi model ini harus dilakukan

jika uji kelayakan model dengan menggunakan salah satu uji kelayakan model

menghasilkan model yang tidak layak. Respesifikasi model analisis konfirmatori

harus dilandaskan pada dasar teori yang ada tentang hubungan antar variabel.

3.5. Operasionalisasi Variabel

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bersumber pada satu

konstruk yaitu Kesiapan Pemerintah Daerah dengan tujuh dimensi beserta

indikator-indikatornya.

Secara rinci operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.2. Tabel Operasionalisasi Variabel

Konstruk Dimensi Indikator

Kesiapan

Pemerintah Daerah

(Ω )
Structure (Ω ) 1. Formalisasi (X1)

2. Sentralisasi (X1)

3. Ukuran (X3)

Systems (Ω ) 1. Infrastruktur IT (X4)

2. Proses Penatausahaan Aset (X5)

3. Data (X6)

Style (Ω ) 1. Dukungan Pimpinan (X7)

2. Komunikasi (X8)

3. Budaya Organisasi (X9)

Staff (Ω ) 1. Manajemen SDM (X10)

2. Pelatihan dan Pendidikan (X11)

3. Tim Pelaksana (X12)

Skill (Ω ) 1. Kemampuan Manajemen (X13)

2. Kemampuan Staff IT (X14)

3. Kemampuan Pengurus Barang (X15)

3.6. Model Pengukuran

Analisis faktor konfirmatori merupakan salah satu analisis multivariat

yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah model yang dibangun sesuai

dengan yang dihipotesiskan. Dalam analisis faktor konfirmatori, terdapat variabel

laten dan variabel indikator. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat

dibentuk dan dibangun secara langsung sedangkan variabel indikator adalah

variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung (Ghozali dalam Efendi

dan Purnomo, 2012). Bentuk umum model persamaan pengukuran analisis faktor

konfirmatori adalah sebagai berikut (Schumacher dan Lomax, 1996 : Long, 1983

dalam Rismayana, 2011) :
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Indikator = Variabel Laten + Kesalahan Pengukuran

Atau : = +
Tabel 3.3. Tabel Pengukuran

Dimensi
Kesiapan

Persamaan
Pengukuran

Indikator Persamaan
Pengukuran

Structure
(Ω )

Ω = Ω + Formalisasi ( ) = Ω +
Sentralisasi ( ) = Ω +

Ukuran ( ) = Ω +
Systems (Ω ) Ω = Ω + Infrastruktur IT ( ) = Ω +

Proses ( ) = Ω +
Data ( ) = Ω +

Style (Ω ) Ω = Ω + Dukungan Pimpinan ( ) = Ω +
Komunikasi ( ) = Ω +

Budaya Organisasi ( ) = Ω +
Staff (Ω ) Ω = Ω + Manajemen SDM ( ) = Ω +

Pelatihan dan Pendidikan
( )

= Ω +
Tim Pelaksana ( ) = Ω +

Skill (Ω ) Ω = Ω + Kemampuan Manajemen
( )

= Ω +
Kemampuan staff IT

( )
= Ω +

Kemampuan Pengurus
Barang ( )

= Ω +
Sumber : Adaptasi dari Rismayana, 2011

Dimana : Ω : Kesiapan Pemda X7 : Dukungan PimpinanΩ : Structure X8 : KomunikasiΩ : Systems X9 : Budaya OrganisasiΩ : Style X10 : Manajemen SDMΩ : Staff X11 : Pelatihan dan PendidikanΩ : Skill X12 : Tim Pelaksana
X1 : Formalisasi X13 : Kemampuan Manajemen
X2 : Sentralisasi X14 : Kemampuan Staff IT
X3 : Ukuran X15 : Kemampuan Pengurus
X4 : Insfrastruktur IT Barang
X5 : Proses Bisnis/

Penatausahaan Aset
β : Standardized Loading

Factor
X6 : Data ε : Galat Pengukuran



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mencoba menganalisis 5 dari 7 dimensi pada model 7S

McKinsey untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk kesiapan

Pemerintah Daerah dalam menghadapi kebijakan yang mempengaruhi proses

penatausahaan aset dan penyusunan laporan neraca aset daerah melalui studi

kasus pada proses pelimpahan aset daerah dari kabupaten/kota ke Provinsi

Lampung terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Lima variabel tersebut antara lain structure, systems, style,

staff, dan skill. Sementara 2 dimensi lainnya yaitu strategy dan shared value

dikeluarkan dari penelitian karena tidak relevan dengan penelitian yang

dilaksanakan. Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis faktor konfirmatori tahap pertama menunjukkan bahwa:

a. Formalisasi, sentralisasi dan ukuran valid namun tidak reliable sebagai

indikator untuk mengukur structure sehingga dimensi structure

dikeluarkan dari pengukuran selanjutnya.

b. Infrastruktur IT, proses bisnis/ penatausahaan aset dan data valid dan

reliable sebagai indikator dari dimensi system, dengan indikator yang

paling dominan adalah proses bisnis/ penatausahaan aset.



109

c. Dukungan pimpinan, komunikasi dan budaya organisasi valid dan reliable

sebagai indikator dari dimensi style, dengan indikator yang paling dominan

adalah komunikasi.

d. Manajemen SDM, pelatihan dan pendidikan serta tim pelaksana valid dan

reliable sebagai indikator dari dimensi staff, dengan indikator yang paling

dominan adalah pelatihan dan pendidikan.

e. Kemampuan manajemen, kemampuan staff IT dan kemampuan pengurus

barang valid dan reliable sebagai indikator dari dimensi skill, dengan

indikator yang paling dominan adalah kemampuan manajemen atau

kemampuan aparatur pada biro/ badan pengelola aset di pemerintah

daerah.

2. Hasil dari analisis faktor tahap kedua menunjukkan bahwa :

a. Dimensi system valid dan reliable untuk mengukur kesiapan, dengan

standardized loading factor sebesar 0,90 dan R² sebesar 0,81 dan tingkat

kesalahan sebesar 0,19. Berdasarkan hal tersebut, kontribusi system dalam

mengkonstruk kesiapan adalah sebesar 0,81 atau 81%.

b. Dukungan pimpinan, komunikasi dan budaya organisasi valid dan reliable

sebagai indikator dari dimensi style. Sementara dimensi style valid dan

reliable untuk mengukur kesiapan, dengan standardized loading factor

sebesar 0,94 dan R² sebesar 0,88 dan tingkat kesalahan sebesar 0,12.

Berdasarkan hal tersebut, kontribusi style dalam mengkonstruk kesiapan

adalah sebesar 0,88 atau 88%.

c. Dimensi staff valid dan reliable untuk mengukur kesiapan, dengan

standardized loading factor sebesar 0,89 dan R² sebesar 0,80 dan tingkat
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kesalahan sebesar 0,20. Berdasarkan hal tersebut, kontribusi staff dalam

mengkonstruk kesiapan adalah sebesar 0,80 atau 80%.

d. Dimensi skill valid dan reliable untuk mengukur kesiapan, dengan

standardized loading factor sebesar 0,99 dan R² sebesar 0,97 dan tingkat

kesalahan sebesar 0,028. Berdasarkan hal tersebut, kontribusi skill dalam

mengkonstruk kesiapan adalah sebesar 0,97 atau 97%.

3. Dimensi yang paling dominan mengkonstruk kesiapan pelimpahan aset

adalah dimensi skill yang memiliki standardized loading factor sebesar 0,99,

sementara indikator yang paling dominan mengkonstruk dimensi skill adalah

indikator kemampuan manajemen. Dalam hal pelimpahan aset ini

kemampuan manajemen merupakan kemampuan aparatur bagian aset pada

pemerintah daerah yang memiliki tugas sebagai koordinator penatausahaan

aset dan melakukan penyusunan laporan neraca aset daerah.

5.2. Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Berbagai penelitian menganalisis kesiapan organisasi dalam melaksanakan

perubahan dari segi psikologis, yang merefleksikan tingkatan dimana individu

atau sekelompok individu secara kognitif dan emosional cenderung untuk

menerima, mendukung dan mengadopsi suatu rencana tertentu untuk mengubah

status quo (Holt et al., 2007).

Mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Hanafizadeh dan Ravasan

(2011) dan Alshaher (2013), penelitian ini mencoba menganalisis kesiapan dari

segi struktural, yang merefleksikan kapasitas organisasi untuk melaskanakan
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perubahan, dengan menggunakan model 7S McKinsey dan mencoba

menerapkannya pada sektor publik. Hasilnya adalah 4 dimensi, yaitu system, style,

staff dan skill dari 7 dimensi pada model 7S McKinsey merupakan dimensi yang

valid dan reliable untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam

melaksanakan pelimpahan aset. Sehingga dimensi system, style, staff dan skill

dapat digunakan untuk mengukur kesiapan organisasi dari aspek struktural.

5.2.2. Implikasi Praktis

Penatausahaan aset daerah seringkali menghadapi berbagai perubahan

kebijakan, baik kebijakan dari instansi vertikal maupun kebijakan dari dalam

pemerintah  daerah itu sendiri. Kesiapan Pemerintah Daerah dibentuk oleh

dimensi system, style, staff dan skill, sehingga pemerintah daerah harus memiliki

system, style, staff dan skill yang baik agar selalu memiliki kesiapan dalam

melaksanakan suatu kebijakan yang mempengaruhi penatausahaan aset daerah.

Sehingga proses penyusunan neraca aset daerah tetap dapat terlaksana dengan

baik dan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan neraca aset

daerah dapat tetap terjaga selama berlangsungnya proses perubahan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitin ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain :

1. Pertanyaan dalam kuesioner yang mengadaptasi dari penelitian

Hanafizadeh dan Ravasan (2011) dan Alsahaher (2013) masih bersifat

sangat umum, sehingga dikhawatirkan menjadi bias.
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2. Dimensi yang diambil dalam penelitian dengan menggunakan model 7S

McKinsey terlalu luas, sehingga belum menyentuh persoalan sebenarnya

yaitu bahwa terdapat perbedaan antara data yang tercatat pada neraca aset

daerah dan kondisi sebenarnya di lapangan.

3. Identifikasi indikator dari dimenasi structure kurang tepat, karena tidak

menggunakan indikator spesialisasi atau pembagian tugas yang mungkin

lebih dominan dalam mengkonstruk kesiapan pemerintah daerah dalam

pelimpahan aset daerah.

5.4. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan hasil perhitungan, terdapat beberapa saran

yang dapat diberikan antara lain :

1. Dimensi staff dan systems merupakan dimensi yang berdasarkan persepsi

responden masih perlu ditingkatkan, sehingga untuk meningkatkan

kesiapannya, maka pemerintah daerah disarankan untuk memperbaiki

manajemen sumber daya manusia, mengadakan pelatihan dan pendidikan,

membentuk tim pelaksana yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan,

meningkatkan infrastruktur IT, meningkatkan proses penatausahaan aset

serta memperbaiki data aset milik daerah.

2. Indikator yang paling dominan dalam mengukur kesiapan pelimpahan aset

tetap adalah indikator kemampuan manajemen, dalam hal ini adalah

aparatur bagian aset pada pemerintah daerah. Untuk meningkatkan

kesiapan dalam melaksanakan perubahan kebijakan, baik pemerintah

kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Lampung harus memastikan
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bahwa aparatur bagian aset pada pemerintah daerah terdiri dari orang-

orang yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal komunikasi,

penatausahaan barang milik daerah dan penguasaan teknologi informasi.

Sehingga berbagai proses pelaksanaan perubahan kebijakan yang

berpengaruh terhadap penatausahaan aset tidak akan mengganggu proses

penyusunan neraca aset daerah.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis model

kesiapan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan objek penelitian

yang lebih bervariasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan komprehensif,

sehingga dapat digeneralisir.

4. Penelitian ini dapat pula dikembangkan dengan mengidentifikasi

indikator-indikator yang lebih baik untuk dimensi structure, sehingga

dapat menghasilkan perhitungan yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

Adema, P. 2010. The Role of Information Systems in Mergers and Acquisitions.
0623024. Thesis Master Informatiekunde. Programma Business Information
Systems Universiteit van Amsterdam, pp.47.

Alshaher. A, A, F. 2013. The McKinsey 7S Model Framework for E-Learning
System Readiness Assessment. International Journal of Advances in
Engineering and Technology, Nov 2013, Vol 6, Issue 5, pp.1948-1966.

Anjani. P.K. 2013. Impact of Readiness for Change on Organizational Change of
Banking Sector in Salem District. International Journal of Management and
Bussiness Research, Vol. 3(4), pp. 353-371, Autumn 2013.

Arif, W. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah
Kota Tanjung Pinang dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. E-Journal Universitas
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Ashamu, S,O. Akinlabi, B, H. Durowuju, S.T. Hassan,  A, R. 2011. The Relevance
of Accounting Information System in Merger and Acquisition Decision in
Nigeria.Interpredisciplinary Journal of Contemporary Research in Bussiness;
November 2011, Vol. 3 Issue7, pp 485.

Bertucci, G. 1995. GIS : A Guide to Effective Use of Information Technology in the
Public Sector of Developing Countries. United Nations New York. pp.189.

Blackman, D. O’Flynn, J and Ugyel, L. 2013. Diagnostic Tool for Assessing
Organisational Readiness for Complex Change. Australian and New Zealand
Academy of Management, pp.18.

Chaleunsouk, L., Kutsyuruba, B. 2014. Ontario Schools’ Readiness for School Food
and Baverage Policy Implementation. Journal of Educational Policies and
Current Practice, 2014, pp.13-29.

Collins, D.J., Montgomery, C.A. 2005. Corporate Strategy, A Resource-Based
Approach. Erlangga. Jakarta



Combe, M. 2014. Change agility: Readiness for strategy implementation. Newtown
Square. PA : Project Management Institute.

DiMaggio, P. Powell, W.W. 1983. The Iron Cage Revisited : Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American
Sociological Review, Volume 48, Issue 2 (Apr., 1983), pp 147-160.

Ekobe ,J,P,E.2012. Information System Implementation and Organizational Change
Management in Microfinance Institutions in Africa. University of Wales.

Elmore, R, F. 1979. Backward Mapping : Implementation Research and Policy
Decisions. Academy of Political Science.

Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hallgrimsson, T. 2008. Organizational Change and Change Readiness :
Employees’ Attitudes During times of Proposed Merger.Universitetet I
Tromso, pp. 75.

Hanafizadeh, P. and Ravasan, A, Z . 2011. A McKinsey 7S Model-Based Framework
for ERP Readiness Assessment. International Journal of Enterprise
Information Systems, Vol 7(4), October-December 2011, pp.23-63.

Haryono, S. dan Wardoyo, P. 2013. Structural Equation Modelling untuk Penelitian
Manajemen Menggunakan AMOS 18.00. PT Intermedia Personalia Utama,
Jawa Barat. 326 hlm.

Holt, D, T. Armenakis, A, A. Field, H,S. and Harris, S, J.  2007. Readiness for
Organizational Change : The Systematic Development of a Scale. Journal of
Applied Behavioral Science, 2007, Vol.43, 232-255. Diakses pada 1 Maret
2016.

Ivancevich, J, M. Konopaske, R. and Matteson, M.T. 2006. Prilaku dan Manajemen
Organisasi Jilid 2. Erlangga, Jakarta. 352 hlm.

Jabri, M. 2012. Managing Organizational Change: Process, Social Construction
and Dialogue.

Jogiyanto. 2008. Sistem Teknologi Informasi Edisi III. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
639 hlm.

Kotter, J.P. 1995. Leading Change : Why Transformation Efforts Fail. Harvard
Business Review.



Kotter, J.P. and Schlesinger, L.A. 2008. Choosing Strategies for Change. Harvard
Business Review.

Kuipers, B.S. Higgs, M. Kickert, W. Tummers, L.G. Grandia, J. Voet, J.V. 2014.
The Management Of Change in Public Organisations : a Literature Review.
Public Administration, Vol. 92. No. 1, pp. 1-20.

Latta, Gail F. 2009. A Process Model of Organizational Change in Cultural
Context(OC³ Model). The Impact of Organizational Culture on Leading
Change. Journal of Leadership  and organizational Studies Volume 16
Number 1 August 2009.

Lewin, K. 1947. Frontiers in Group Dynamics :Concept, Method and Reality in
Social Science; Social Equilibria and Social Change. Human Relation.

Meliyanti. 2015. Readiness for Change the Case of Performance Management in
the Ministry of National Education, Indonesia. S3 Thesis University of
Canberra, pp.270.

Pearson, J. 2011. The Core Concept. LenCD Learning Package on Capacity
Development. www.lencd.org/learning. Diakses pada 26 Desember 2016.

Permadi, A. dan Handoko, M. 2015. Pengembangan Model Penilaian Kesiapan
Implementasi ERP di Pendidikan Tinggi. Jurnal Teknik Informatika dan
Sistem Informasi.

Pothiyadath, R. 2014. Analysis of Organizational Performance Using 7S McKinsey
Framework in Public Sector Organizations with Focus on Kerala State
Electricity Board. School of  Bussiness Leadership and Management Karunya
University.

Priyono, G. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut UU No.23
#1. www.tutorialut.web.id. Diakses pada 2 Februari 2016.

Rismayana, R. 2011. Analisis Psycological Bias sebagai Refleksi Perilaku Investor
Menggunakan Pendekatan Analisis Konfirmatori. S2 Thesis, Universitas
Pendidikan Indonesia. Bandung.

Romney, M.B., Steinbart, P.J. 2014. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R&D.
Alfabeta. Bandung.

Susanto, A.B. 2008. Organizational Readiness for Change : A Case Study on
Change Readiness in a Manufacturing Company in Indonesia. International
Journal of Management Perspectives, pp 51-61.



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015.
Jakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ Tanggal 16 Oktober 2015.
Jakarta.

Wahyuni, N.E. Adam, H. 2016. Analisis Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Perspektif Teori Institusional : Studi
Kasus pada Pemerintah Kota Malang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Universitas Brawijaya vol.4, no :1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta :
Diperbanyak oleh Pustaka Mahardika.

Waterman, R, H. Peter, T, J. and Philips, J, R. . 1980. Structure is not Organization.
Business Horizons, 1980, Vol. 23, Issue 3, pp. 14-26.

Weiner, B. J. 2009. A Theory of Organizational Readiness for Change.
Implementation Science 2009, Vol. 4(67), 24 pp.

Widarjono, A. 2015. Analisis Multivariate Terapan dengan Program SPSS, AMOS
dan SMARTPLS. UPP STIM YKPN.


	1ANALISIS MODEL 7S MCKINSEY.pdf
	2. COVER.pdf
	2. ABSTRACT.pdf
	3. ABSTRAK.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. HALAMAN MOTTO.pdf
	9. HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR TABEL.pdf
	13. DAFTAR GAMBAR.pdf
	14. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	15. BAB I.pdf
	16. BAB II.pdf
	17. BAB III.pdf
	18. BAB IV.pdf
	19. BAB. V.pdf
	20. DAFTAR PUSTAKA.pdf

