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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2015 seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan

mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemenintah (selanjutnya disingkat SAP)

berbasis akrual. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan 5 tahun setelah

berlakunya peraturan tersebut. PP 71 tahun 2010 merupakan acuan dalam

menyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian sebagai tindak lanjut

dari penerapan PP 71 Tahun 2010 maka Mentri Dalam Negeri menetapkan

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang mengatur secara teknis penyajian pelaporan

keuangan  pemerintah daerah berbasis akrual.

Penerapan SAP berbasis akrual memiliki tujuan yaitu peningkatan

akuntabilitas, tata kelola, dan transparansi pengelolaan laporan keuangan pemerintah

daerah. Menurut Surepno (2015) tujuan laporan keuangan adalah untuk perbaikan

kualitas laporan keuangan khususnya dalam sisi akuntabilitas dan transparansi

informasi laporan keuangan. Namun dalam penerapan SAP akrual ini dibutuhkan

kualitas dan komitmen dari pemerintah daerah. Hal tersebut diperkuat dengan

pernyataan Akbar (2015) saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan

keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap

masyarakat.
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Penerapan SAP berbasis akrual tahun 2015 pada Pemerintah Daerah diseluruh

Indonesia tentu akan ditemukan faktor pendukung maupun faktor penghambat

penerapan SAP berbasis akrual tersebut. Faktor pendukung merupakan keadaan yang

berkontribusi dalam pelaksanaan dan penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan

faktor penghambat merupakan keadaan yang membuat pelaksanaan dan penerapan

SAP berbasis akrual menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP pada Pemerintah

Daerah merupakan peraturan yang menjelaskan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(SAPD) dimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) yang memuat prosedur dan teknik

akuntansi, penjurnalan, posting, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan

keuangan. Ayat (2) menjelaskan penyajian laporan keuangan meliputi laporan

realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan CALK.

Penelitian terkait tentang penerapan SAP berbasis akrual ini telah dilakukan

oleh Sulistyo (2016), Tarigan dan Mawikere (2016). Secara garis besar keseluruhan

hasil penelitian yang dilakukan tersebut menyatakan bahwa pelaporan keuangan pada

pemerintah daerah telah sesuai dengan SAP akrual yang berdasar pada Permendagri

Nomor 64 tahun 2013. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa masing-

masing dinas pemerintah daerah telah melakukan penjurnalan, posting buku besar dan

neraca saldo. Komponen laporan keuangan yang disajikan juga telah sesuai

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yaitu laporan realisasi anggaran, laporan
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perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas,

laporan perubahan ekuitas dan CALK.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wansyah et al. (2012), Singkali dan

Widuri (2014). Hasil penelitian secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh

Wansyah et al., Singkali dan Widuri (2014) sudah menerapkan laporan keuangan

berbasis akrual berdasarkan PP 71 tahun 2010 meskipun belum secara keseluruhan,

sumber daya manusia yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan merupakan

bukan ahli dalam bidang akuntansi dan masih menggunakan teknologi (software)

manual.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu dinas yang telah menerapakan SAP berbasis

akrual pada tahun 2015. Berlakunya Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ini menjadi

dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi. Dalam penerapan SAP akrual tersebut

melibatakan sumber daya manusia dan teknologi (software). Laporan keuangan

disajikan dalam periode tahunan, semesteran dan caturwulan guna kepentingan

berbagai pihak. Laporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Ngawi telah menyajikan selurauh komponen laporan keuangan secara

lengkap sesuai dengan Permendagri 2013. Perpindahan CTA (Cash Towwards

Accual) menjadi basis akrual dalam pelaporan keuangan menjadi kendala dimana

beberapa akun yang terkait dalam akun belanja dan laporan operasional harus

dilakukan perhitungan kembali.
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Berdasarkan uraian diatas, adanya Permendagri Nomor 64 tentang penerapan

SAP berbasis akrual dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud untuk

menganalisis penerapan SAP berbasis akrual berdasarkan pada Permendagri Nomor

64 Tahun 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Ngawi dengan judul “Evaluasi Determinan Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013 pada

DPPKAD Ngawi”

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian

ini adalah apa saja yang menjadi faktor mendukung maupun menghambat penerapan

SAP berbasis Akrual pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian

adalah menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mendukung mapun

menghambat penerapan SAP berbasis akrual dalam penyajian Laporan Keuangan

pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi.
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E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh sebegai

berikut:

1. Sebagai alat evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam

pengambilan keputusan untuk perbaikan kualitas Pemerintah Daerah terkait

penyajian laporan keuangan

2. Sebagai alat evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Ngawi khususnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi yang digunakan

sebagai alat pendukung dalam penerapan SAP berbasis akrua


