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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

     Penerapan akuntansi pada organisasi sektor publik saat ini sedang mendapat 

perhatian banyak pihak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan reaksi 

masyarakat yang mulai menyadari arti penting pelaporan dan penggunaan 

akuntansi pada berbagai sektor dalam perekonomian, termasuk untuk lembaga-

lembaga pemerintahan dan juga lembaga nonprofit lainnya dalam rangka 

penegakan Good Governance (Adriati N, 2009).  

     Good Governance diterapkan di daerah mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. Salah satu aspek yang harus ditinjau dalam pelaksanaan Good 

Governance adalah dalam bidang reformasi keuangan daerah yang terkait dengan 

Peraturan Perundangan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan PP 

No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Harry, 2009).  

     Namun, pada kenyataannya, untuk mewujudkan Good Governance masih jauh 

dari ekspektasi. Salah satu buktinya adalah Ikhtisar Hasil Pemerikasaan Semester 

(IHPS) BPK Semester I tahun 2013 (khususnya pemeriksaaan keuangan), yang 

menunjukkan bahwa, terhadap 415 LKPD Kabupaten Tahun 2012, BPK 

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 113 entitas, opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) atas 267 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 4 
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entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 31 entitas 

(www.bpk.go.id).  

     Permasalahan yang paling sering  menjadi kualifikasi dalam opini Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah adalah aset tetap. Mulai dari penganggaran, 

penilaian, penatausahaan sampai dengan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap. 

Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, beberapa hasil pemeriksaan yang signifikan 

pada semester I Tahun 2013, yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, 

lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan diantaranya adalah 

penyajian dan pengamanan aset tetap (www.bpk.go.id). 

     Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai aset tetap Pemerintah 

Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmah KH (2013) tentang Analisis 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset tetap pada DPKA Kota Padang 

menghasilkan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kota Padang 

belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007, hal ini 

disebabkan karena masih banyak kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu 

keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. 

Sedangkan pelaksanaan akuntansi aset tetap juga belum mengikuti peraturan yang 

berlaku karena keterbatasan kemampuan pegawai yang melakukan proses 

akuntansi aset tetap. 

     Penelitian senada juga telah dilakukan oleh Adriati N. (2009) tentang Analisis 

Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 

(SABMN) pada R.S. berstatus BLU: Studi Kasus pada RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo, menunjukkan bahwa RSUPN-CM telah melakukan manajemen 

http://www.bpk.go.id/
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aset tetap kecuali optimalisasi aset, dan penerapan SABMN untuk aset tetap di 

RSUPN-CM juga telah sesuai dengan PSAK 16 dan PSAP 07 kecuali untuk 

penyusutan aset tetap.  

     Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2008) tentang Analisis 

Penatausahaan Aset Tetap Pusat Perbukuan pada Akuntansi Barang Milik Negara 

(BMN), yang menghasilkan bahwa pengelolaan Aset Tetap pada Pusat Perbukuan 

sudah menggunakan SABMN, namun masih ada beberapa masalah seperti 

kesulitan dalam pengakuan aset dan kesalahan pencatatan. 

     Dari beberapa penelitian diatas masing-masing memiliki permasalahan dalam  

penyajian aset tetap yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap, pengakuan aset 

tetap, penatausahaan aset tetap, serta keterbatasan sumber daya manusia dan 

kemampuan sumber daya manusianya (dalam hal ini pegawai dalam 

pemerintahan). 

     Permasalahan ini harusnya dapat dicegah karena untuk penatausahaan maupun 

akuntansi aset tetap sudah diatur oleh pemerintah. Akuntansi aset tetap sendiri 

telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 

07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan 

pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan 

peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, 

pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, 

dan penyusutan (Maslani: 2013). Sedangkan untuk penatausahaannya telah diatur 

dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
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Barang Milik Daerah. Namun dalam praktiknya, hal ini masih terjadi hingga saat 

ini. 

     Untuk Pemerintah Kabupaten Bulungan, aset tetap ini menjadi perhatian yang 

sangat penting karena dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan, BPK memberikan opini ”Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP)”. Opini tersebut diberikan karena salah satu temuan BPK adalah 

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bulungan 

belum memadai. Hal ini terjadi pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 

(samarinda.bpk.go.id).  

     Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis 

Penatausahaan dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan. Pentingnya 

menganalisis ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan penatausahaan dan 

perlakuan akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Bulungan Tahun 

Anggaran 2013, sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak, dimana hal ini akan 

mempengaruhi opini BPK ditahun yang akan datang. Disamping itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai 

pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi aset tetap daerah, dimana penelitian 

tentang hal ini masih jarang ditemukan.  

     Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat 

pada obyek yang diteliti yaitu BPKAD Kabupaten Bulungan. Karena setiap 

daerah memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda sesuai dengan karakteristik 

daerah tersebut. Selain itu, dengan diterbitkannya PMK No. 1/PMK.06/ 2013 
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tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas 

Pemerintah Pusat, maka tidak menutup kemungkinan aturan ini juga akan 

diberlakukan di Pemerintah Daerah sehingga hal ini akan menambah 

permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pengelolaan aset tetap 

daerah. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

     Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah  penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah 

sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007? 

2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada pemerintah Kabupaten Bulungan 

sudah sesuai dengan PSAP 07dari lampiran PP No. 24 Tahun 2005? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

     Adapun tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007. 

2. Menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten 

Bulungan berdasarkan PSAP 07dari lampiran PP No. 24 Tahun 2005. 
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D. Manfaat Penelitian 
 

     Disamping tujuan penelitian yang penulis sampaikan sebelumnya, diharapkan 

penelitian ini juga memiliki manfaat, antara lain: 

1. Bagi BPKAD Kab. Bulungan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan agar penatausahaan dan perlakuan akuntansi aset tetap yang ada 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat terlaksana sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kinerja pada masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan atau masukkan untuk penyusunan laporan keuangan 

terutama dalam pelaksanaan penatausahaan dan perlakuan akuntansi aset tetap 

serta kebijakan dalam penatausahaan aset tetap dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan. 

3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan perbandingan untuk kajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

 


