
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sebelum UU No.17 tahu 2003, pengelolaan keuangan negara dilakukan 

dengan pencatatan tunggal (single entry), dengan menggunakan Cash basis. 

Sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya dan SDM yang 

mengerjakannya Menurut Hariyanto (2014), Akuntansi berbasis kas memang 

mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. 

juga tidak harus professional. Namun akuntansi berbasis kas mempunyai 

beberapa kekurangan antara lain, kurang informatif karena hanya berisikan 

informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak 

memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Mestinya sebagai lembaga 

Negara yang mengelola keuangan negara, pemerintah mestinya wajib 

menyajikan asset yang dimiliki oleh pemerintah, atau Neraca. Sedangkan 

Neraca hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual. 

Untuk meminimalisir kelemahan akuntansi berbasis kas tersebut dan agar 

keuangan negara dapat disajikan dengan lebih informatif, maka pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia (2003) No.17, UU ini 

mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi 

pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Pengakuan 

dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan 
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selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun”. Sehingga dalam jangka waktu lima 

tahun sejak terbitnya UU tersebut atau pada tahun 2008, pemerintah harus telah 

mulai menggunakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Untuk menjembati proses reformasi dari basis kas menjadi basis akrual, 

maka digunakanlah basis kas menuju akrual yang disusun sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Lima tahun kemudian Republik Indonesia mengeluarkan 

PP No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual, hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi 

Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP 

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP 

diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah. 

Laporan Keuangan Pemerintahan merupakan gambaran kinerja suatu 

pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi 

tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna 

untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi 

ini adalah pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan 

operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk 
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analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak 

eksternal yang menggunakan informasi ini adalah Kreditur, Investor, Bank, 

Pemerintah dari daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal 

pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah. 

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran 

(budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan 

anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial 

terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. 

Basis akrual menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) 

Nomor 01 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam akuntansi 

berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber 

daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena 

seluruh arus sumber daya dicatat.  

Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia diantaranya dilakukan 

oleh (Kusuma, 2013) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih 

kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Dan penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh (Langelo et al., 2015) dan (Septia, 2013) yang 

menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam implementasi dari sistem 

akuntansi berbasis akrual yaitu masalah sumber daya manusia, informasi 

teknologi, komitmen dari organisasi, komunikasi antara pemerintah pusat dan 

daerah, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi. 
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Sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya melalui 

SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 

yang merupakan salah satu SKPD yang telah menerapkan sistem akuntansi 

berbasis akrual. Sebelum diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual, 

sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem akuntansi berbasis kas. Karena 

kurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam 

memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk 

memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja, maka perubahan sistem 

akuntansi tersebut diperlakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menguji kembali sampai 

sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemeritah. Penelitian 

terhadap penerapan akuntansi akrual pada tingkat satuan kerja ini diharapkan 

dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai 

implementasi sistem akuntansi akrual pada pemerintah di Indonesia. Oleh 

karena itu penelitian ini diberi judul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan 

Keuangan Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi” 

 

B. Rumusan Penelitian 

1. Bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada SKPD 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi? 
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2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan 

keuangan berbasis akrual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Untuk menganalisis bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis 

akrual pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan 

pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencatatan 

dan pelaporan keuangan untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang 

diperluas.  

2. Manfaat bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan (DPRD, BPK, 

Investor, Kreditor, Donatur, Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Pusat, dan Badan Eksekutif) untuk menilai akuntabilitas 

pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi 
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keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan 

mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan 

suatu entitas pemerintah. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain 

yang sejenis. 
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