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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Admnistrasi

1. Old administrasi publik

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 penyelenggaraan pemerintahan mereka bertanggung jawab 

terhadap implementasi kebijakan publik.10 

Selanjutnya menurut Denhard old adminitrasi publik (2003:11) 

prinsipnya pemberian layanan seharusnya dijalankan oleh beberapa 

10The New Public Service : Serving, Not Steering (2003) hal 11 
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administrator yang bertanggung jawab kepada para pejabat terpilih dan 

memberikan diskresi terbatas dalam pekerjaannya. Beberapa administrator 

bertanggung jawab kepada pimpinan yang dipilih secara demokratis, 

program-program publik dapat dijalankan dengan baik melalui organisasi-

organisasi hierarkis, dengan beberapa manajer yang melaksanakan kontrol 

dari puncak organisasi itu, nilai-nilai primer organisasi publik adalah efisiensi 

dan rasionalitas, beberapa organisasi publik beroperasi dengan sangat efisien 

sebagai sistem tertutup, keterlibatan warga negara adalah terbatas dan peran 

administrator publik didefinisikan sebagai perencanaan, pengaturan, 

penempatan staf, pengarahan, pengoordinasian, pelaporan, dan 

penganggaran.11 

Pada old administrasi publik terdapat karakteristik struktur organisasi 

masih top down belum bottom up, menerapkan sistem rasionalitas efisinsi dan 

evktivitas apabila ketiga hal ini telah tercapai maka kualitas pelayanan publik 

dapat diatakan berhasil, sistemnya tertutup, peraturan didewakan sebagai 

“tuan” yakni semua pejabat harus taat pada peraturan yang diterapkan oleh 

pimpinan politik. Dalam old administrasi Pemerintahan yang kaku dan 

sentralistik sebagaimana yang dianut oleh old administrasi, karena masih 

kuatnya kewenangan penuh oleh pmerintah dalam membuat kebijakan, hal ini 

berindikasi adanya kebijakan yang menguntungkan pemerintah saja tetapi 

tidak dapat mensejahterakan masyarakat umum.12 

 

                                                             
11 The New Public Service : Serving, Not Steering (2003) hal 11 
12 Eka, Septinia. Jurnal Ilmiah “Perjalanan Old Public Administration (OPA), 
New Public Management (NPM) hingga New Public Service (NPS) hal 3 
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2. New admnistrasi publik  

Melihat gagalnya konsep old public administracy, maka muncul suatu 

system baru yakni new publik admnistrasi. Konsep new public administration 

juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor 

publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip yang utama. 

bersifat reformatif sebagai embrio dari reinventing government yang 

disampaikan oleh D. Osborne dan T.Gaebler.  

Perspektif new publik admnistrasi, 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 managerialisme 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.13 

Menurut Denhard (2003:13) prinsip new publik admnistrasi yakni 

mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik, penggunaan 

terminologi dan mekanisme pasar, admnistrasi ditantang untuk dapat 

menemukan dan mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai 

hasil dan fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah, “steer not row” artinya 

birokrat tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik,new publik 

admnistrasi menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi 

                                                             
13 The New Public Service : Serving, Not Steering (2003) hal 13 
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dan rekstrukuasi birokrasi kemudian perumusan kembali  misi organisasi, 

perampingan prosedur dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 

Dalam era new publik admnisitrasi menjadikan birokrasi jadi semakin mahal, 

dimana para birokrat menjual birokrasi kepada “pelanggan” dimana dampaknya 

adalah birokrasi hanya melayani orang yang berduit, sementara syarakat yang 

ekonomi rendah kurang diprioritaskan. Kemudian disisi lain Dalam pandangan , 

organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal. Menurut Osborne dan 

Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang 

mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut. 

3. New publik service 

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 tanggungjawabnya kepada masyarakat 

dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. 

Menurut Denhardt (2003:15) administrasi publik dalam New Public 

Service harus memenuhi kriteria yakni melayani warga masyarakat, bukan 

pelanggan, Mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai 

kewarganegaraan daripada kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak 

demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang 

mudah, lebih menitikberatkan pada pelayanan daripada mengendalikan, 

Menghargai publik bukan  dari produktivitas semata 
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Standar pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Menurut Denhard (2003:16) keberhasilan dalam penerapan konsep standar 

dan kualitas pelayanan publik yang minimal memerlukan dimensi yang 

mampu mempertimbangkan realitas. Ada sepuluh dimensi untuk mengukur 

keberhasilan (1) Tangable, yang menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, 

peralatan, personil, dan komunikasi. (2) Reability, adalah kemampuan unit 

pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. (3) 

Responsiveness, kemauan untuk membantu para provider untuk 

bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.  (4) Competence, 

tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh 

aparatur dalam memberikan layanan. 14 

Selanjutnya Menurut Denhard (2003:16)  Keberhasilan dalam penerapan 

konsep standar dan kualitas pelayanan publik. (5) Courtessy sikap atau 

perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan serta mau 

melakukan kontak atau hubungan pribadi. (6) Credibility, sikap jujur dalam 

setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. (7) Security, jasa 

pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan resiko. (8) 

Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. (9) 

Communication, kemaun pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. (10) Understanding the 

customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 

 

                                                             
14 The New Public Service : Serving, Not Steering (2003) hal 16 
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4. Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kota Batu 

Terkait dengan teori Admnistrasi, pemerintah mempunyai peran 

dalam mengelola data-data yang diperlukan pada lingkup tugas pemerintahan 

yang dijalankan untuk mencapai tujuan. Penatausahaan pada Pemerintah 

Daerah diperlukan sebagai pencatatan, penyusunan dan pelaporan pada 

kegiatan pemerintah. Pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah Kota 

Batu melalui BPKAD pada bidang aset, pentausahaan mempunyai tugas 

dalam mengelola data-data barang milik daerah seperti pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan sehingga informasi barang milik daerah dapat 

menjadi acuan dalam mengambil kebijakan dan sebagai informasi barang 

milik daerah yang ada di Kota Batu. 

Admnistrasi atau yang disebut dengan Penatausahaan, admnistrasi 

terkait dengan pembukuan, pencatatan dan pelaporan. Untuk setiap barang 

milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya, dilakukan oleh 

setiap kepala SKPD. Setiap kepala SKPD melalui penyimpan atau pengurus 

barang wajib melakukan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada 

pengguna masing-masing. Penatausahaan barang milik daerah Kota Batu 

mempunyai dasar hukum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  Pasal 1 menyebutkan bahwa 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.15 

                                                             
15 Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik 
daerah 
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a. Pembukuan adalah pengguna atau kuasa pengguna barang melakukan 

pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang 

pengguna atau kuasa pengguna barang dan melakukan rekapitulasi atas 

pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah. Penyusunan inventarisasi 

disusun dalam buku inventaris yang menunjukkan semua aset daerah yang 

bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku 

inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis atau merk type, 

jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang. 

b. Inventarisasi adalah pengelolaan barang dan pengguna menurut peraturan 

Walikota Batu dalam melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 tahun 

sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta 

rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola barang betanggung 

jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah, dan pelaksana sensus 

barang milik daerah sebagaimana dimaksud yaitu ditetapkan dengan keputusan 

Walikota. Sensus barang milik daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota, 

dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, pengguna barang menyampaikan 

hasil sensus kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

selesainya sensus. Pembantu pengelola barang menghimpun hasil inventaris 

barang milik daerah, barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstuksi 

dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud 

dalam peraturan Walikota. 

c. Pelaporan adalah hasil penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan 

untuk disampaikan kepada Walikota melalui pengelola barang LBMD ini 

sebagaimana untuk digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca 

pemerintah daerah. 
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5.  Barang Milik Daerah 

Barang milik daerah merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan 

baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Aset atau barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang 

merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang 

termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga 

lainnya 16 

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 2 menyebutkan 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. 

Dilihat dari mobilitas barangnya menurut Mahmudi (2010:146) 

menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dikategorikan menjadi dua, 

yaitu : 

                                                             
16 Chabib,  Soleh  dan  Rochmansjah,  Heru.  (2010). Pengelolaan  Keuangan  dan  
Aset Daerah.  Bandung : Fokusmedia 
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a. Barang tidak bergerak (real property), meliputi tanah, bangunan gedung, 

bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monumen atau 

bangunan bersejarah. 

b. Barang bergerak (personal property), antara lain mesin, kendaraan, 

peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat 

kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, 

dan alat keamanan), buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian 

dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman, persediaan (barang 

habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), 

serta surat-surat berharga.17 

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah agar dapat 

dilakukan dengan baik sehingga tercapainya efektivitas dan efisiensi 

pengelola barang milik daerah, maka para pengelola barang milik daerah 

tersebut harus memegang teguh asas-asas sebagai berikut 

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

di bidang pengelolaan barang daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah 

sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. 

b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan barang milik daerah harus 

transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. 

                                                             
17 Mahmudi (2010) Manajemen Keuangan Daerah,Jakarta : Penerbit Erlangga 
hal:146 
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d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 

barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan 

yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi pemerintahan secara optimal. 

e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan pemindatanganan barang milik daerah 

serta penyusunan neraca.18 

 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah  

1. Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah (PP) adalah  Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang 

sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi 

untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai 

aturan dari Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih 

atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. 

                                                             
18 Chabib,  Soleh  dan  Rochmansjah,  Heru.  (2010). Pengelolaan  Keuangan  dan  
Aset Daerah.  Bandung : Fokusmedia hal 157 

http://ilmuhukumundangundang.blogspot.com/2014/12/pengertian-ilmu-perundang-undangan.html
http://ilmuhukumundangundang.blogspot.com/2015/01/undang-undang-legislasi.html
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Peraturan Pemerintah menurut Kansil (1982:53) adalah peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan 

Undang-Undang. Pembentukan peraturan pemerintah ini hanyalah bersifat 

teknis, yakni peraturan yang bertujuan untuk membuat Undang-Undang dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Peraturan Pemerintah menurut Attamimi (2007:43) memiliki beberapa 

karakteritik sehingga dapat disebut sebagai sebuah Peraturan Pelaksana suatu 

ketentuan Undang-Undang. Karakteristika dari Peraturan Pemerintah, yakni 

sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada 

Undang-Undang yang menjadi “induknya”. 

b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila 

Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana. 

c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi 

ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. 

d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-

Undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas.19 

e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan 

peraturan atau penetapan Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan 

semata-mata. 

 

 

                                                             
19 http://www.rumahbangsa.net/2014/11/pengertian-perpu-dan-pp-serta-
fungsinya.html diakses 1 juni 2017 

http://www.rumahbangsa.net/2014/11/pengertian-perpu-dan-pp-serta-fungsinya.html
http://www.rumahbangsa.net/2014/11/pengertian-perpu-dan-pp-serta-fungsinya.html
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2. Pengelolaan Barang milik daerah 

Pada pengelolaan Barang milik daerah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Pasal 3 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. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik daerah  Pasal 1 bahwa Perencanaan Kebutuhan dan 

Penganggaran kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah 

untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang 

sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, 

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik 

daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah Pasal 1 bahwa Pemanfaatan adalah 

pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan optimalisasi Barang Milik 

Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pada Pasal 42, 46 bahwa 

Pengelola Barang, Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang 
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Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dan Pengelola Barang, 

Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah 

yang berada di bawah penguasaannya. 

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah Pasal 1 bahwa penilaian adalah 

proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian 

berupa barang milik daerah pada saat tertentu, pemindahtanganan adalah 

pengalihan kepemilikan barang milik daerah, pemusnahan adalah tindakan 

memusnahkan fisik dan kegunaan barang milik daerah, penghapusan adalah 

tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan 

menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 

pengelola Barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang dari tanggung 

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik daerah Pasal 90, 91 menjelasakan tentang 

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pada barang milik daerah. Pada 

indikator pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 maka penelitian ini fokus pada indikator penatausahaan 

barang milik daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah.20 

 

 

                                                             
20 Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milk 
daerah 
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C. Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual di 

Pemerintah Kota Batu 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pasal 7 menyebutkan 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. Basis 

akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas 

transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan21 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah menerapkan 

pengelolaan barang milik daerah berbasis akrual, dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomer 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

maka pengelolaan aset daerah mempunyai acuan dan payung hukum sehingga 

pencatatan barang milik daerah berbasis akrual didukung dengan adanya 

kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta dapat dilaksanakan dengan baik. 

Basis akuntansi menurut Erlina Rasdianto (2013:10) merupakan salah satu 

prinsip akuntansi untuk menentukan periode pengakuan dan pelaporan suatu transaksi 

ekonomi dalam laporan keuangan. Basis akuntasi tersebut yaitu Akuntansi Berbasis 

Kas, Akuntansi Berbasis Akrual dan Akuntansi Kas menuju Akrual. 

1. Akuntansi Berbasis Kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat 

transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus 

pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. 

Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang 

                                                             
21 Draise, Nurlan. (2009) Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Pt. Indeks hal 11 
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dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak 

memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. 

2. Akuntansi Berbasis Akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat 

transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat 

perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya 

ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi 

akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan 

informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. 

3. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual adalah Basis akuntansi yang 

digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk 

pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. sedangkan basis 

akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.22 

Pengertian Basis Akrual menurut Secokusumo (1997:111) dalam 

akuntansi berbasis akrual, pengaruh dari suatu kejadian usaha langsung diamati 

pada saat terjadinya. Jika suatu usaha memberikan suatu jasa, melakukan 

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. 

Tabel 2.1. Perbedaan basis kas dan basis akrual 
 

Basis kas Basis akrual 
Pencatatan suatu transaksi belum 
dicatat bila uang kas diterima atau 
dikeluarkan 

transaksi terjadi langsung diakui, 
dicatat, disajikan walaupun kas belum 
diterima atau dikeluarkan 

Pengakuan biaya ketika sudah 
membayar atau mengeluarkan kas 

Pengakuan biaya ketika kewajiban 
membayar sudah jatuh tempo 

Sumber : http://catatanakuntansidasar.co.id diakses 26 Juli 2017 

                                                             
22 Secokusomo (1997). Akuntansi Aktiva Tetap dan Penyusutan, Erlangga, Jakarta 
hal 111 

http://catatanakuntansidasar.co.id/


41 
 

Pada tingkat pemerintah daerah, penerapan SAP Berbasis Akrual diatur 

lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 

2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Angka 4 menyebutkan 

bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang 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.23 

Mempunyai tujuan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 64 Tahun 2013, Pasal 3 bahwa merupakan pedoman bagi pemerintah 

daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. ruang lingkup Permendagri 

yaitu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD, BAS. 

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 

oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematik 

dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan 

di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

                                                             
23 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan.  
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3. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait 

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 

Tahun 2013, Pemerintah Kota Batu pada Tahun 2014 menyusun Peraturan 

Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kebijakan Penyusutan 

Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.. 

Kebijakan Peraturan Walikota tersebut berlaku mulai 1 Januari 2015, melalui 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang Aset. 

Sistem akuntantasi Berbasis Akrual merupakan metode pencatatan barang 

milik daerah Kota Batu, yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya 

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Aplikasi Sistem Manajemen Kota 

Batu (SIMAKOBA) merupakan sistem pencatatan berbasis akrual yang dicacat 

dalam aplikasi secara online dan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Akuntansi 

Berbasis Akrual di pemerintah Kota Batu. Maka dengan adanya SIMAKOBA 

pencatatan barang milik daerah Kota Batu menjadi lebih baik. 

Kelebihan dari Sistem Akrual dalam pengelolaan barang milik daerah 

Kota Batu, yaitu laporan keuangan basis akrual menghasilkan laporan finansial 

yang lebih baik. Tentang Kegiatan operasional pemerintahan melalui Laporan 

Operasional, Perubahan ekuitas melalui Laporan Perubahan Ekuitas dan Posisi 

kekayaan dan kewajiban melalui Neraca. Kemudian informasi laporan keuangan 

berbasis akrual mendukung pengambilan kebijakan pemerintah dalam 
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perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja negara dan mendukung 

langkah-langkah strategis pengukuran kinerja dan perhitungan biaya, manajemen 

dan optimalisasi penggunaan aset dan kewajiban, meningkatkan kualitas data 

fiskal bagi pengambilan kebijakan fiskal dan penyusunan data statistik nasional. 

 

 

 


