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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pengelolaan barang milik daerah di Kota Batu mempunyai dasar hukum pada 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 disebutkan 

bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

anggaran pendapatan dan belanja Negara atau Daerah dan barang yang berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Barang yang dimaksud adalah barang yang diperoleh 

dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai 

pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
1

Kota Batu sebagai salah satu daerah kota otonom berkewajiban untuk 

melakukan tata kelola aset. Dengan melihat ketentuan bahwa pengelolaan barang 

milik daerah merupakan salah satu elemen penting terhadap penilaian kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan 

secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan penataan dalam menangani 

pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah tersebut yaitu barang 

bergerak dan barang tidak bergerak. Sejak menjadi pemerintah Kota Batu tahun 

2001 melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Bidang Aset 

sudah melaksanakan pendataan Aset Daerah Kota Batu pada tahun 2005 dengan 

cara manual. 

1
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu pada 

Bidang Aset, sudah melaksanakan pendataan dan penilaian ulang barang milik 

daerah Kota Batu pada tahun 2005 dengan kondisi awal yang masih menggunakan 

cara manual. Masalah dalam pendataan manual tersebut yaitu SDM yang belum 

memiliki kemampuan dalam pendataan barang milik daerah dengan baik  

sehingga hasil dalam pendataan tersebut masih belum sesuai. Belum adanya 

peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Maka akan 

mengalami kesulitan pada SDM dalam melaksanakan pendataan aset daerah.  

Kaitanya dengan pendataan barang milik daerah Kota Batu, pemerintah 

daerah wajib melaksanakan pendataan barang milik daerah berbasis akrual mulai 

tahun 2014 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 

Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah Kota Batu. Peraturan tersebut agar dapat 

memaksimalkan pendataan barang milik daerah yang sesuai dengan kondisi Kota 

Batu. Sesuai dengan perkembanganya pendataan barang milik daerah akan terus 

mengalami perkembangan melalui kebijakan pemerintah. 

Salah satu indikator pengelolaan barang milik daerah yaitu penatausahaan 

barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 

Pasal 1 Angka 24 disebutkan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pentingnya Peraturan Pemerintah 

tersebut sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah dan sebagai acuan 

dalam penatausahaan barang milik daerah yang ada di Kota Batu. 
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Sehubungan dengan penatausahaan barang milik daerah, sebelumnya 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 Pasal 7 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan 

bahwa Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau 

peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut. Pada tingkat pemerintah daerah, penerapan SAP 

Berbasis Akrual diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan ditetapkannya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 Angka 

4 disebutkan bahwa berbasis akrual adalah mengakui pendapatan, beban, aset, utang, 

dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBD. Terkait kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, maka pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.
2
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 memberikan 

beberapa konsekuensi yang dituangkan dalam ketentuan peralihan. Pada Pasal 10 

yaitu pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, mulai 

berlaku Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah 

dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah 

Daerah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan Penerapan Standar 

                                                           
2
 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 
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Akuntansi Berbasis Akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun 

anggaran 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut terdapat mandat kepada 

Walikota untuk menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan 

akuntansi pemerintah daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Sejalan dengan penatausahaan barang milik daerah berbasis akrual yang 

mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah, maka permasalahan utama di Kota Batu dalam penatausahaan barang 

milik daerah yaitu data awal pelimpahan aset melalui Surat Keputusan Bupati Malang 

Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Penyerahan Barang Milik Kekayaan Pemerintah 

Kabupaten Malang yang berada di Kota Batu kepada Pemerintah Kota Batu, pada aset 

yang tidak bergerak ada 4 (empat) tanah dan bangunan yang tidak mempunyai bukti 

kepemilikan yang seharusnya dimiliki oleh Kota Batu. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2003 Tentang 

Penyerahan Barang Milik Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang berada di Kota 

Batu kepada Pemerintah Kota Batu, ada 4 (empat) tanah dan bangunan yang bermasalah 

meliputi Rumah Dinas di Jl. Bromo yang masih ditempati oleh pensiunan pegawai 

kecamatan sejak masih menjadi Kabupaten Malang, Pertokoan Gajah Mada terdiri dari 

39 bangunan dengan luas 920,5 M2 di Jl Gajah Mada yang masih ditempati oleh 

masyarakat untuk usaha pertokoan sejak masih menjadi Kabupaten Malang, Rumah 

Dinas Paramedis di Jl abdul ghani bawah yang masih sengketa dengan pihak swasta dan 

Pertokoan di Jl. Indagiri yang masih sengketa dengan pihak swasta.
3
 

Selanjutnya Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2003 

Tentang Penyerahan Barang Milik Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang 

                                                           
3
 Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Penyerahan Barang Milik 

Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang berada di Kota Batu kepada Pemerintah Kota Batu 
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berada di Kota Batu kepada Pemerintah Kota Batu. Aset Kantor Camat, Kantor Desa dan 

Sekolah sudah mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat aset milik pemerintah 

Kota Batu, sedangkan aset yang bermasalah belum mempunyai sertifikat aset milik 

pemerintah Kota Batu. Maka tujuan dari mensertifikatkan aset milik pemerintah Kota 

Batu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya perkara 

sengketa dengan masyarakat. 

Pada awal pengelolaan barang milik daerah Kota Batu, pejabat yang 

mengelola yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) melalui Pembantu Pengelola kemudian 

melalui Pengguna Barang dan Pengurus Barang. Pada awal pengelolaan barang 

milik daerah tersebut permasalahanya masih menggunakan pencatatan barang 

milik daerah dengan cara manual, kemudian pada tahun 2008 untuk memudahkan 

pencatatan barang milik daerah secara akurat dan cepat dengan mempergunakan 

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). 

Pencatatan barang milik daerah dengan mempergunakan Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kota Batu belum efektif  

karena aplikasi tersebut belum terpasang secara online sehingga data-data laporan 

barang milik daerah harus dipindah dari hardisk ke komputer. Pada tahun 2008, 

2009 dan 2010 pelaporan aset daerah Kota Batu mengalami disclaimer oleh BPK 

karena belum maksimalnya aplikasi SIMBADA. Kemudian mulai tahun 2011 

untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah Kota Batu 

melalui BPKAD bidang Aset dengan pihak ketiga membuat Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Aset Tetap Kota Batu (SIMAKOBA) yang telah terpasang 

secara online. 
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Hasil dari pencatatan barang milik daerah dengan mempergunakan sistem 

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Kota Batu (SIMAKOBA) yang 

berbasis akrual, pencatatan barang milik daerah Kota Batu menjadi lebih baik. 

Barang milik daerah yang tercatat di SIMAKOBA bisa diketahui masa manfaat 

dari barang tersebut, kemudian dengan adanya basis akrual barang milik daerah di 

SKPD tidak ada barang yang rusak atau tidak terpakai karena harus bersih dalam 

pencatatan berbasis akrual. Dan aset yang bermasalah masih tercatat di 

SIMAKOBA dengan klasifikasi Aset Lain-lain. 
4
 

Masalah yang kedua adalah dalam pengelolaan barang milik daerah, Kota 

Batu belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang terbaru berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Pemerintah daerah Kota Batu masih menggunakan Peraturan 

daerah (Perda) Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota Batu sekarang. Dalam 

penatausahaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka daerah 

harus mempunyai Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dan acuan 

dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Batu, yang berbasis Akrual yang 

harus dilaksanakan oleh BPKAD.  

Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Batu 

dalam Pengelolaan Aset Daerah yaitu merumuskan kebijakan pengelolaan aset 

daerah, perubahan status hukum dan pengendalian aset daerah, dengan tujuan 

terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

                                                           
4
 http://36.66.197.211/simakoba/ 
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aset tetap yang akuntabel dan professional. Tercapainya penggunaan dan 

pemanfaatan barang milik daerah yang optimal. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 

prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Terjaminya 

keamanan dan keterpeliharaan Barang Milik Daerah. Terwujudnya aparatur pengelola 

Barang milik daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki 

wawasan dan ketrampilan dalam mengelola aset tetap Kota Batu. 
5
(Renstra BPKAD 

Kota Batu, 2015:32) 

 Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Batu belum mempunyai Peraturan 

Walikota (Perwali) Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai acuan 

pencatatan barang milik daerah berbasis akrual dan belum mempunyai Peraturan 

Walikota (Perwali) Tentang Perhitungan Penyusutan Aset Tetap, Sebagaimana 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah hal ini menjadi kendala dalam pendataan aset. Kota Batu pada bulan Juli 

sampai Desember 2014 menyusun Peraturan Walikota berupa Kebijakan Akuntansi 

Aset  dan  Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dalam memaksimalkan pengelolaan 

barang milik daerah Kota Batu, kebijakan tersebut berlaku mulai 1 januari 2015. 

Selanjutnya  dengan belum adanya Peraturan Walikota (Perwali) Tentang 

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Peraturan Walikota Tentang Perhitungan 

Penyusutan Aset Tetap maka dalam melaksanakan pencatatan barang milik daerah 

tersebut belum maksimal, sehingga pengurus barang SKPD harus inventarisir 

barang milik daerah tersebut untuk dilaporkan. Dalam pengelolaan barang milik 

daerah tersebut dilaksanakan melalui BPKAD pada Bidang Aset maka pencatatan 

barang milik daerah harus dilaksanakan dengan berbasis Akrual. 

                                                           
5
 Renstra BPKAD Kota Batu, 2015:32 
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Selanjutnya dalam pengelolaan barang milik daerah yang belum maksimal 

tersebut terhadap barang-barang rusak, tidak ada manfaat dan hilang yang harus 

diusulkan penghapusan tahun 2014. Setelah inventarisir oleh pengurus barang SKPD 

maka pengelola barang BPKAD bidang aset mencocokan barang milik daerah tersebut 

yang selanjutnya dipilih untuk dilakukan penghapusan pada akhir tahun 2014. 

Diantaranya adalah barang tidak bergerak yang sudah dikategorikan rusak, tidak 

mempunyai masa manfaat dan hilang, dilakukan dengan cara pelelangan, dihibahkan, 

dimusnahkan yang selanjutnya dihapus dari daftar barang inventaris Kota Batu. 

Pemerintah Kota Batu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

pada bidang aset sebagaimana melaksanakan penerapan penatausahan barang milik 

daerah berbasis akrual, melakukan upaya penatausahaan barang milik daerah berbasis 

akrual dengan menyusun Peraturan Walikota pada tahun 2014 dalam rangka 

mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah serta pencatatan 

barang milik daerah yang lebih baik.  

Dalam kaitanya dengan kajian Ilmu Pemerintahan, penatusahaan barang milik 

daerah berbasis akrual penting untuk dipelajari sebagai bahan studi dan wawasan 

tentang kebijakan penatausahan barang milik daerah berbasis akrual. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka dilakukan penelitan terkait dengan dengan Judul 

“Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis 

Akrual (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu 

Tahun 2014)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan yang telah 

dipaparkan di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah yang patut 

penting dijadikan kajian dalam tindakan-tindakan untuk memecahkan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Berbasis Akrual Di Kota Batu? 

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah? 

 

C. Tujuan 

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian dan penulisan ini 

dimaksudkan untuk: 

1. Mengetahui Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Berbasis Akrual Di Kota Batu 

2. Mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

D. Manfaat 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa individu dan lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti: 



10 
 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

dengan mengembangkan pengetahuan mengenai upaya-upaya penatausahaan 

barang milik daerah berbasis akrual di pemerintah Kota Batu. Serta dapat 

memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan dan sebagai 

sumbangan pemikiran serta wacana terkait dengan penelitian ini. 

a. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan Penatausahaan  Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Berbasis Akrual Di Kota Batu 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka peneliti, khususnya 

program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang 

c. Mengembangkan pemahaman masyarakat serta mahasiswa tentang 

Penatausahaan Barang milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Berbasis Akrual Di Kota Batu 

d. Menambah wawasan peneliti dan sebagai bahan rekomendasi pemerintah Kota 

Batu 

2. Manfaat Praktis 

a. Mendeskripsikan tentang bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual Di Kota Batu. 

b. Menjadi acuan pemerintah Kota Batu pada Penatausahaan Barang Milik 

Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual Di Kota Batu melalui 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 
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E. Definisi Konsep Dan Operasional  

1. Definisi Konsep 

Definisi konseptual menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait 

pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang makna 

dan arti kata yang ada didalam permasalahan yang disajikan. Dengan adanya 

penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud 

kalimat yang tercantum dalam penelitian 

a. Penatausahaan  

1. Administrasi 

. Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus 

berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan 

berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh 

administrator publik. Kompleksitas ini di tanggapi oleh para teoritis 

dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhardt 

mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi 

publik. Perspektif tersebut adalah old public administration,new public 

administration, dan new public service. 

. Old Public Administration pertama kali dikemukan oleh 

Woodrow Wilson. menurut Denhard (2003:11) prinsip dari old 

administrasi publik yakni Fokus pemerintah adalah pada pemberian 

layanan langsung melalui agensi-agensi pemerintah yang eksis atau 

melalui otoritas baru, Kebijakan dan administrasi publik terkait dengan 

pendesainan dan pengimplementasian kebijakan memfokuskan pada 

tujuan tunggal yang terdefinisi secara politis, Administrator publik 

memainkan sebuah peran terbatas dalam pengambilan kebijakan dan 
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penyelenggaraan pemerintahan; mereka bertanggung jawab terhadap 

implementasi kebijakan publik. 

Perspektif new public admnistration menurut Denhard (2003:13) 

new publik admnistrasi berusaha menggunakan pendekatan sektor 

swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada 

teori pilihan publik, dukungan intelektual bagi perspektif ini berasal 

dari public policy schools (aliran kebijakan publik) dan managerialism 

movement. Aliran kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum 

ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga 

analisis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan 

terlatih dengan konsep market economics, costs and benefit dan 

rational model of choice. 

New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui 

tulisan Denhard. Gagasan Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru 

menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti 

layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara 

demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Disini 

pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi 

tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan 

kepentingan warga masyarakat. 

Terkait dengan admnistrasi, Pada penatausahaan barang milik daerah 

Kota batu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni meliputi pembukuan, 
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inventarisasi dan pelaporan. Dilaksanakan melalui Badan Pengelolaan 

Keuangan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang aset Kota Batu. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Pada pengelolaan Barang milik daerah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pengelolaan barang 

milik daerah tersebut Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Salah satu indikator pada penelitian ini yakni 

Penatausahaan. 

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 

disebutkan bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara 

atau Daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

barang yang dimaksud adalah barang yang diperoleh dari hibah dan 

sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai 

pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang 

diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 
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Dilihat dari mobilitas barangnya menurut Mahmudi (2010:146) 

menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dikategorikan menjadi 

dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pada pemerintah 

Kota Batu pengelolaan barang milik daerah berupa barang bergerak 

dan barang tidak bergerak yang melaksanakan pengelolaanya yakni 

melalui Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah pada 

bidang aset Kota Batu. 

b. Berbasis akrual 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 7 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa Basis 

akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa 

akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut.  Pada tingkat pemerintah daerah, penerapan SAP 

Berbasis Akrual diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi untuk 

menentukan periode pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam 

laporan keuangan. Basis akuntasi tersebut yaitu Basis akrual, Basis akrual 

yang dimodifikasi, Basis kas, Basis kas yang dimodifikasi, basis kas 

menuju akrual. Apabila kita bergerak dari basis kas ke basis akrual, maka 

akan makin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi  

Pengertian Basis Akrual menurut Secokusumo (1997) dalam akuntansi 

berbasis akrual, pengaruh dari suatu kejadian usaha langsung diamati pada 

saat terjadinya. Jika suatu usaha memberikan suatu jasa, melakukan 
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penjualan, atau menyelesaikan suatu beban, transaksi tersebut akan dicatat 

didalam buku tanpa memperhatikan apakah uang kas sudah diterima atan 

belum atau apakah kas sudah dikeluarkan atau belum. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan satu unsur yang memberitahukan tentang 

petunjuk bagaimana cara mengukur suatu variabel diobservasi untuk melihat 

variabel dapat dilihat melalui indikasi. Indikator dari penelitian 

Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis 

Akrual Di Kota Batu, sebagai berikut : 

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 

1) Pembukuan barang milik daerah Kota Batu sesuai Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 27 Tahun 2014. 

2) Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Batu Sesuai Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 27 Tahun 2014 

3) Pelaporan Barang Milik Daerah Kota Batu Sesuai Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 27 Tahun 2014 

4) Penatusahaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual 

b. Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Batu Berdasarkan Sistem 

Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Dan Sistem Informasi 

Manajemen Aset Tetap Kota Batu (SIMAKOBA) 

1) Melakukan pencatatan barang milik daerah dari tentang data awal 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2003 
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Tentang Penyerahan Barang Milik Kekayaan Pemerintah Kabupaten 

Malang yang berada di Kota Batu kepada Pemerintah Kota Batu, 

sampai dengan tahun 2016 melalui BPKAD bidang aset. 

2) Melakukan pengelolaan barang milik daerah, berupa barang bergerak 

dan tidak bergerak sampai tahun 2014 dengan Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Aset Tetap Kota Batu (SIMAKOBA). 

3) Pencatatan barang milik daerah Kota Batu dengan Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Aset Tetap Kota Batu (SIMAKOBA) yang 

Berbasis Akrual. 

4) Melakukan peningkatan pengelolaan barang milik daerah melalui 

SDM yang profesional dan mampu melaksanakan tugas pengelolaan 

barang milik daerah dengan baik. 

c. Pencatatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Pengurus Barang SKPD 

Inventarisir Barang Milik Daerah 

Bahwa belum maksimalnya pencatatan barang milik daerah terhadap barang-

barang rusak, tidak ada manfaat dan hilang maka pengurus barang SKPD 

melakukan inventarisir barang milik daerah dan melaporkannya ke BPKAD 

melalui bidang aset, sehingga dapat mengatasi pencatatan barang milik daerah. 

Proses inventarisir tersebut mulai dari bulan agustus sampai september 2014. 

d. Usulan Penghapusan ke BPKAD 

Setelah proses inventarisir terhadap barang milik daerah maka SKPD 

melakukan usulan penghapusan barang milik daerah ke BPKAD 

khususnya pada bidang aset pada september 2014 dan dilaksanakan 

penghapusan pada akhir tahun 2014. 

e. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Profesional 
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SDM merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya efektivitas 

pengelolaan barang milik daerah Kota Batu. Maka pemerintah Kota Batu 

dalam meningkatkan kualitas SDM melakukan pengelolaan SDM yang 

baik dengan mengadakan Bimtek dan Sosialisasi Kebijakan pengelolaan 

barang milik daerah, agar mampu mengikuti perkembangan peraturan 

serta menambah pengetahuan dalam pengelolaan barang milik daerah. 

f. Evaluasi Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah dan penerapan Peraturan Walikota tentang Kebijakan 

Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap yang berbasis akrual 

sudah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015. Dari hasil penerapan 

tersebut dilakukan evaluasi pendataan yang Berbasis Akrual. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian 

berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang diteliti 

kebenarannya dan dapat memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian menggunakan alat-alat 

pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Sehingga 

metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan
6
. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

                                                           
6
 Nazir, Moh. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 



18 
 

dan menggunakan pendekatan kualitatif  Penelitian kualitatif ditunjukan untuk 

memahami fenomena-fenomena soisal dari sudut pandang partisipan. Adapun 

langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau subyek dan perilaku yang diamati. penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan peristilahannya  

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, ini adalah suatu 

metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang 

berlangsung tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel 

dan dimana data yang diambil dalam penelitian saat ini berdasarkan 

wawancara dan literatur, jenis penelitian ini adalah sutu metode dalam 

meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek dengan membuat deskriptif 

secara sistematis mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan fakta 

informasi yang akurat dari tempat penelitian. Sehingga semua data yang 

telah dikumpulkan peneliti akurat, terpercaya dan benar adanya. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan informasi yang digunakan sebagai pokok 

kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus digali dari sumber-
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sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh 

hasil yang baik. Tujuan penelitian menggunakan sumber data yakni ingin 

memperoleh data-data yang akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada 

dilapangan dan mencari tahu permasalahan-permasalahan pada 

Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Berbasis Akrual Di Kota Batu. Dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan adalah:  

a. Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya untuk mempermudah peneliti dalam mencari informasi dan 

bahan yang diperlukan dalam penelitian. Data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari tempat peneliti (lokasi peneliti) dan 

merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.
7
 Seperti yakni data 

yang di ambil berupa hasil wawancara dengan Badan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah pada bidang aset. Adapun data primer yang peneliti 

dapatkan dari subyek penelitian yang sudah ditentukan antara lain 

wawancara bersama atau kepada pihak maupun staf-staf Badan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah pada bidang Aset kota Batu. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang 

bersifat saling melengkapi dan data primer ini dapat berupa dokumen-

dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan  yang akan 

diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari sumbernya. Dalam 

                                                           
7
 Hermawan, Warsito. 1995, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia 

Pustaka 
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data sekunder ini peneliti menggunakan yakni data yang di ambil berupa 

referensi buku-buku yang membahas tentang aset daerah, jurnal dan media 

sosial (Internet) terkait dengan upaya upaya penatausahaan barang milik 

daerah berbasis akrual. Selain dari beberapa buku yang berhubungan 

dengan penelitian ini, peneliti juga berhasil mendapat dokumen-dokumen 

yang dimiliki oleh BPKAD pada bidang aset Kota Batu mengenai 

pengelolaan barang milik daerah. Data-data yang dihasilkan dari turun 

lapang itu semuanya berfungsi sebagai memperlengkap temuan peneliti 

selama melakukan observasi pada penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data Yaitu dari hasil observasi dan wawancara. Dengan 

demikian data-data dalam proposal penelitian adalah bersumber dari: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam 

penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar 

memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode 

ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan 

yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.
8
 

Peneliti langsung turun kelapangan menemui pihak Badan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah pada bidang aset dalam mencari data-data sehingga 

observasi yang dilakukan sangat membantu untuk memaparkan hasil dari 

fenomena yang terjadi. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian, peneliti mewawancarai pihak Badan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah pada bidang Aset. Dimana wawancara secara umum 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

                                                           
8
 Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi. Jakarta : Lembaga 

Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) 
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Tanya jawab sambil bertatap muka dan antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlihat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama, kekhasan wawancara mendalam adalah 

keterlibatan dalam kehidupan informasi. Informasi yang dikumpulkan 

menjadi data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari bagian-

bagian yang ada di BPKAD pada Bidang Aset. Dengan tujuan wawancara 

dilakukan mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang akan 

diteliti oleh peneliti. 

c. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan dokumen, berupa 

dokumen yang ada pada Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota 

Batu pada bidang aset. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat 

dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut. Hasil penelitian melalui 

observasi dan wawancara akan lebih kredibel, dapat dipercaya dan akurat 

pada penelitan kalau didukung dengan dokumen-dokumen. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan 

sengaja sehingga nara sumber data dapat terkumpul, karena dianggap 

mengusai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Subyek 

penelitian ini berkaitan dengan sumber-sumber informasi didapatkan oleh 

peneliti saat dilakukannya penelitian yang berupa orang-orang dan bisa 

memberikan data informasi secara lengkap mengenai permaslaahan yang 

terjadi pada pusat penelitian. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya 

adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan, yaitu pemerintah 

kota Batu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada bidang 
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Aset dalam penelitian Penatausahaan Bang Milik Daerah Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah Berbasis Akrual. 

Subyek penelitian adalah orang yang memberikan informasi 

tentang situasi dan latar belakang penelitian. Karena sebagai subyek yang 

mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian berhati-hati 

menentukan informasi. Agar didapatkan informasi yang lengkap dan 

mendalam. Adapun subyek penelitian yaitu: 

a. Kepala Bidang Aset BPKAD 

b. Kepala sub bidang pemeliharaan dan penghapusan 

c. Perangkat tim aset BPKAD : 

1) Bagian penatausahaan 

2) Bagian penghapusan 

3) Bagian pertanahan 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini merupakan tujuan yang akan menjadi 

tujuan peneliti dalam sebuah peneltian. Dimana tempat tujuan tersebut 

peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian 

yang akan menjadi tujuan peneliti adalah bertempat di Badan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Gedung Terpadu Balaikota Among 

Tani, Jl. Panglima Sudirman, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. 

6. Teknik analisa data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

berikutnya yang harus dimasukkan adalah tahap analisa. Ini adalah tahapan 

yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah yang dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan 
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kebenarannya yang diajukan dalam penelitian, (Koentjaraningrat, 

1993:269). Teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara menelaah 

seluruh data yang telah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara. 

Selanjutnya gambaran analisa data dilihat pada bagan 1.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, merupakan data yang baru diperoleh dari hasil 

penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena-fenomena 

yang berwujud data lapangan yang masih belum beraturan belum 

dipilah-pilah yang akan diolah di tahap kedua yaitu reduksi data. 

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstarkan informasi, data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data 

ini memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti 

dalam melakukan penelitan. 

Reduksi data dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam 

uraian laporan yang lengkap data terinci. Data dan laporan lapangan 

kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang 

pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema dan 

polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode). Reduksi data 

Pengumpulan  

Data   

Penyajian  

Data   

Reduksi  

Data   

Penarikan  

Kesimpulan   
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dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada 

tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak 

diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
9
 

c. Display data (Penyajian data) 

Display data (penyajian data) merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini diarahkan agar data 

hasil dari reduksi terorganisasikan dan dalam penyusunan pola mudah di 

pahami. 

Display data (Penyajian data) dimaksudkan agar lebih 

mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini 

merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk dipilah-pilah dan 

disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan 

kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan 

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada 

waktu data direduksi. 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari 

penelitian, tahapan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami 

makna atau sebab akibat yang ditimbulkan. Sebelum melakukan 

penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan dalam reduksi data, 

                                                           
9
 Miles dan Huberman, (2007) analisis data kualitatif. Jakarta universitas indonesia 
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serta penyajian data dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Pada 

penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha 

untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, 

yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari kategori-

kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya 

menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang 

dihadapi. 

 


