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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah adalah mengenai   penerapan   PP   

71   Tahun   2010   tentang   Standar   Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti 

PP Nomor 24 Tahun 2005. Dimana PP 71 merupakan   penerapan   akuntansi   

pemerintahan   berbasis   akrual   murni meskipun   didalam   peraturan   tersebut   

juga   masih   diakomodir   pilihan menerapkan basis kas  menuju akrual 

sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi 

dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 

empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. 

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi di bidang 

akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi 

pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun 

anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 

”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja   berbasis   

akrual   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  13, 14, 15,  dan 16 undang-

undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Selama pengakuan 

dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, 

digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. 

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi 

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan 
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keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai 

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling 

komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam 

akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan 

terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi 

pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses 

pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya 

untukmenggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, makakelebihan yang 

diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannyainformasi operasi atau kegiatan. Dalam 

akuntansi pemerintahan, gambaranperkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam 

bentuk laporanoperasional atau laporan surplus/defisit. 

Di Negara Malaysia, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang professional 

dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif 

ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk kursus yang mengarah 

pada keahlian akuntansi profesional (Saleh and 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). Namun, pada pulau Fiji ada ketergantungan pada konsultan 

internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar 

akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010). 
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Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa 

dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti 

hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah 

mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul 

adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang 

memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang 

tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang 

dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya 

teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena 

ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi 

entitas daerah. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Pemkab Bondowoso) juga merupakan entitas 

pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas pemerintah, Pemda 

Bondowoso menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber 

pendanaan dalam melaksnakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan 

akuntabilitas Pemda Bondowoso juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD 

tersebut kepada stakeholder berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP 

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010. Untuk mengatasi hal tersebut Pemda 

Bondowoso harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanakan pengelolaan 

keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan 

kemampuan SDM, pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam 

sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual. 



 

4 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan yang telah 

dilakukan oleh Pemda Bondowoso terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual. Kesiapan yang 

dilakukan dilihat dari perspektif SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi, serta komitmen 

dari pejabat publik yang diperlukan untuk implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena itu 

judul yang diangkat dalam penelitian ini “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Studi Pada Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso)” Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang 

sudah pernah dilakukan. peneliti ingin mengetahui apakah indikasi keterlambatan penerapan 

SAP akrual terjadi di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

B. Rumusan masalah 

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Bondowoso untuk 

menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Penerapan basis akrual yang 

sesuai diamanahkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini memerlukan berbagai 

persiapan untuk menuju ke arah tersebut. Pentahapan implementasi standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep 

yang diberikan oleh KSAP per tiap tahun dari program yang akan dilaksanakan. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Bondowoso? 

2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Bondowoso sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di 

Kabupaten Bondowoso dengan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah.   

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkandapat 

menambah wawasan kepada akademisi mengenai analisa kesiapan sumberdaya manusia di 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan SAP berbasis akrual. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat 

memberikan masukkan terhadap pemerintahan yang akan menggunakan SAP berbasis 

akrual. 

 


