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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki 

suatu era transparansi dan akuntabilitas. Hal itu ditandai dengan 

pemberlakuan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan 

Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat 

laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D 

kepada DPR/D (Santoso dan Pambelum, 2008). Laporan keuangan disusun 

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu 

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapakan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (IMF, 1998 

dalam Mardiasmo, 2003). 

Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, 

pemerintah kemudian mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju 

Akrual (cash toward acrual) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan 

transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk 
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pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Aturan ini belum dapat menyajikan 

komponen laporan keuangan pemerintah secara rinci, informasi yang 

disampaikan belum menggambarkan keadaan sesungguhnya sehingga belum 

dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat. 

Aturan tersebut diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. 

Dengan ditetapkannya SAP tersebut maka penerapan sistem akuntansi 

berbasis akrual telah memiliki landasan hukum, dan pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk segera menerapkan SAP tersebut. SAP ini merupakan 

pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar. 

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan 

pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan 

pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan 

maupun pengawas laporan keuangan. SAP tersebut disusun oleh Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Entitas Akuntansi merupakan unit 

pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan memiliki 

kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

sesuai dengan akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan Entitas Pelaporan 

adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 

menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan 



3 
 

 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang 

terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementrian 

negara/lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di 

lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, apabila menurut 

peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan 

laporan keuangan. Kementrian negara/lembaga selaku pengguna anggaran 

dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang 

yang berada dalam tanggung jawabnya. Laporan keuangan kementrian 

negara/lembaga terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Informasi 

Pendapatan dan Belanja Akrual dan Catatan atas Laporan Keuangan (Per- 

57/PB/2013). 

Pada kementrian negara/lembaga, dibentuk Satuan Kerja (Satker) 

yakni kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian 

dari unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan 

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya tersebut, satuan kerja diberikan alokasi anggaran dan 

barang serta dianjurkan untuk mengelola anggaran, kekayaan dan wajib 

menyelenggarakan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) yang kemudian akan dikonsolidasiakan dengan organisasi 

yang lebih tinggi yang menaunginya. 

Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan yang bersumber dari anggaran kementrian, kementrian membentuk 

Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah 
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(UAPPA/B-W). (UAPPA/B-W) ini merupakan unit organisasi kementerian 

negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi 

dan pelaporan keuangan instansi dan melakukan penggabungan laporan, baik 

keuangan maupun barang dari seluruh satuan kerja yang berada dalam 

wilayah kerjanya. Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian 

laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementrian Pertanian, 

Kementrian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). Sekretariat Unit 

Akuntansi Pembantu-pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah 

(UAPPA/B-W) ini berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

(BPTP) di setiap Provinsi seluruh Indonesia (Permentan/02/OT/140/1/2013). 

Terdapat dorongan yang kuat dari lembaga-lembaga Internasional, 

seperti IMF dan Bank Dunia, untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual 

dalam sektor publik. IMF merupakan lembaga yang paling terdepan dalam 

mendukung penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual. Saat ini IMF 

memiliki publikasi statistik yang dinamai Government Financial Statistics 

Manual, yang menyajikan statistik pendapatan dan belanja pemerintah dalam 

basis akrual. Sedangkan OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) pada tahun 2002 menerbitkan Journal of Budgeting yang 

berisi artikel yang membahas best practices penganggaran dan pelaporan, 

termasuk best practices dalam penerapan basis akrual (Halim, 2012). 

Beberapa negara yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual 

memiliki kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapan standar 
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akuntansi berbasis akrual. Di negara Malaysia misalnya, seperti di banyak 

negara berkembang, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang 

profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif 

bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi 

akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus yang mengarah pada kualifikasi 

akuntansi profesional (Saleh dan Pendlebury, 2006). Berbeda dengan negara 

Malaysia, di negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para 

akuntan. Selain itu staf dari kementrian, auditor, pemerintah dan anggota 

parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Tikk, 

2010). Pada pulau Fiji ada terlalu banyak ketergantungan pada Konsultan 

Internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya 

keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam 

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Tickell, 

2010). 

 Penelitian tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual ini dilakukan pada Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementrian Pertanian Provinsi 

NTB. Sebagai salah satu entitas akuntansi pemerintah, BPTP NTB dianjurkan 

untuk mengelola anggaran, kekayaan, dan wajib menyelenggarakan laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan 

latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian 
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Laporan Keuangan Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementrian Pertanian 

Provinsi Nusa Tenggara Barat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan basis akrual pada laporan keuangan UAPPA/B-W 

Kementrian Pertanian Provinsi NTB dalam menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual? 

2. Bagaimana penyajian laporan keuangan UAPPA/B-W Kementrian 

Pertanian Provinsi NTB dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual? 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan SAP Berbasis 

Akrual pada UAPPA/B-W Kementrian Pertanian Provinsi NTB? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Kementrian 

Pertanian Provinsi NTB dalam menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangannya. 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat     

UAPPA/B-W Kementrian Pertanian Provinsi NTB dalam menerapkan 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 
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2. Manfaat Penelitian ini adalah: 

a. Memberikan gambaran penyajian laporan keuangan Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Anggaran dan Barang Wilayah (UAPPA/B-W) 

Kementrian Negara khususnya Kementrian Pertanian dalam 

menerapkan SAP Berbasisi Akrual. 

b. Memberikan informasi keuangan kepada pengguna mengenai 

pengelolaan anggaran dan barang UAPPA/B-W Kementrian Pertanian 

Provinsi NTB. 

c. Sebagai rekomendasi bagi UAPPA/B-W untuk dapat melaksanakan 

Standar Akuntansi Pemerintah sepenuhnya guna tercapainya 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan. 

d. Sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintah pada tingkat kementrian negara dalam 

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. 

 

 

 


