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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan 

tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih 

dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa (Republik Indonesia, 

2003a). Sesuai  amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, 

pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana (Republik Indonesia, 2005). 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dimana peraturan tersebut 

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Pergantian 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dikarenakan sifatnya yang 

sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal  36 Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran 

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
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pengakuan dan  pengukuran basis kas. Pengakuan dan pengukuran tersebut 

dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun, oleh karena itu Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perlu diganti. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan 

Pemerintah Daerah untuk menerapkan basis akrual dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Syam (2011: 5) Dasar 

akrual adalah pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat 

dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan 

informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan 

penerimaan  dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di 

masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan 

diterima di masa depan. 

Suwardjono (2005: 237) mendefinisikan: Asas akrual adalah asas dalam 

pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui 

pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke 

pihak luar dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan 

sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan 

tersebut.  

Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mulai berlaku efektif untuk 

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai 
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Tahun Anggaran 2010, tetapi dalam hal entitas pelaporan belum dapat 

menerapkan PSAP tersebut, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP 

Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun 

Anggaran 2010 (Republik Indonesia, 2010). 

Terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

yang bertahap, dalam Paparan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu di Training 

of Trainers (TOT) “Accelerating Implementation of Accrual Accounting in 

Public Sector” di Jakarta 2014 menjelaskan bahwa tahun 2014 Laporan 

Keuangan diberi opini berbasis Cash Toward Accrual (CTA) sedangkan 

tahun 2015 diberi berbasis akrual. Penerapan basis akrual penuh tentunya 

memerlukan sarana dan prasaran tambahan pendukung, penguatan 

kompetensi dan penambahan jumlah SDM satuan kerja, serta sistem yang 

berbeda dari tahun sebelumnya (Saifullah, 2014). 

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2014) menyatakan 

bahwa pada Semester I Tahun 2014, berdasarkan pemeriksaan atas 184 

LKPD, BPK mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam 

menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kasus-kasus tersebut di antaranya 

berupa:   

1) Pemerintah daerah belum mempersiapkan sumber daya manusia 

(SDM) yang kompeten dan memadai pada setiap SKPD dalam 

pengelolaan keuangan; 
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2) Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

belum dilaksanakan secara intensif;   

3) Struktur organisasi yang ada belum dapat mengakomodasi proses 

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;   

4) Pemerintah daerah belum menyusun kebijakan dan sistem 

akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 

5) Aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi antara 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 

6) Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran secara khusus 

untuk kegiatan persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual; 

dan  Pemerintah daerah belum memiliki rencana pengembangan 

aplikasi/system pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan 

keuangan yang berbasis akrual. 

Pada umumnya kasus-kasus tersebut terjadi karena belum diterbitkannya 

peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, 

sistem/aplikasi yang belum mendukung, dan keterbatasan kemampuan SDM. 

Sebagai salah satu kabupaten yang berada pada propinsi Nusa Tenggara 

Barat, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten yang masih 

berkembang dilihat dari awal peresmiannya pada tanggal 20 November 2003 

hingga saat ini berusia 12 tahun (Republik Indonesia, 2003b). Dalam 

pembiayaan dan menjalankan tugasnya, tentunya seluruh daerah memperoleh 
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dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu 

pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan 

Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran yang disusun dan 

diperolehnya. 

Laporan keuangan yang disusun tentunya harus berkualitas dan 

disajikan secara lengkap dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang berlaku yang dimana SAP merupakan acuan wajib dalam 

penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan juga 

pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. 

Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP 

untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan 

eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam 

pelaksanaan audit. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk 

menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul :  “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 

2010 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat”. 
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B. Rumusan Masalah 

Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat? 

2. Apa  saja kendala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten  Sumbawa Barat dalam mempersiapkan penerapan basis akrual 

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 

2010 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Untuk  mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam 

mempersiapkan penerapan basis akrual Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 

2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan gambaran penyajian Laporan Keuangan pemerintah terutama 

pemerintah daerah. 
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2. Memberikan informasi lengkap mengenai pengelolaan anggaran kepada 

pihak - pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan. 

3. Memberikan kajian atau pengembangan penelitian mengenai pemerintah 

khususnya pemerintah daerah terkait pentingnya penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

berbasis akrual. 

 


