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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sulistyo (2016) mengenai Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 64

Tahun  2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui kesesuaian implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun

2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada

pemerintah daerah dengan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang dilakukan

adalah penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian

mengungkapkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Kab. Banyuwangi dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai

dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 berbasis akrual. Hal ini dibuktikan

dengan basis akuntansi yang digunakan oleh Disperindagtam Kab. Banyuwangi

adalah basis akrual dalam menyajikan 5 (lima) komponen Laporan Keuangan

yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tarigan dan Mawakire (2016) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan

Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berdasarkan

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Di Pemerintah Kota Manado. Jenis penelitian

yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil
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penelitian mengungkapkan bahwa SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Dan

Ketahanan Pangan Kota Manado pada Tahun Anggaran 2015 sudah menerapkan

sistem akuntansi berbasis akrual berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan SKPD Badan Pelaksana

Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Manado melakukan pencatatan siklus

akuntansi mulai dari penjurnalan, posting ke buku besar, dan neraca saldo. SKPD

Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Manado menyusun

format laporan keuangan dengan terperinci walaupun komponen-komponen yang

ada pada laporan keuangan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Kota Manado belum lengkap (tidak ada laporan perubahan saldo anggaran

lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan).

Singkali dan Widuri (2014) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Toraja Utara. Tujuannya untuk melakukan evaluasi penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Objek penelitian

dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitiannya adalah

evaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan,

belanja dan pembiayaan pada DPPKAD kabupaten Toraja Utara telah sesuai

dengan SAP. Dari segi sumber daya manusia diperlukan perekrutan pegawai yang

memiliki keahlian dibidang akuntansi mengurusi bagian akuntansi di DPPKAD
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agar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah dapat terlaksana

dengan baik.

Wansyah et al., (2012) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai

Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Pada Provinsi Aceh. Tujuannya

mengetahui pengaruh SDM pemanfaatan teknologi dan kegiatan pengendalian

nilai informasi pelaporan keuangan SKPD Provinsi Aceh. Objek Penelitian

dilakukan pada SKPD Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah

Metode Kualitatif dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dengan

program SPSS.  Penelitian ini merupakan penelitian sensus dimana semua

anggota populasi dijadikan responden. Populasi dalam penelitian ini yaitu 42

SKPD pada provinsi Aceh dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala

SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) serta staf pelaporan

keuangan yang berjumlah 126 responden. Hasil penelitian bahwa kapasitas

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan kegiatan pengendalian

berpengaruh terhadap nilai pelaporan keuangan SKPD Provinsi Aceh. Hasil

penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap

nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Dilihat dari segi

Sumber Daya Manusia, SKPD Provinsi Aceh belum sesuai dengan bidang

akuntansi sehingga pelaporan keuangan masih terjadi kesalahan bahkan

kecurangan. Sedangkan dari segi teknologi yang digunakan SKPD Provinsi Aceh
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belum menggunakan software yang mendukung dalam pelaporan keuangan yang

berkualitas.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Pasal 1 ayat (2)

tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 pasal 1 ayat (3) menjelaskan Pemerintah

daerah adalah Gubernur, Bupati atau  Walikota,  dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut PP Nomor 24 tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan,

selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Wijaya (2010) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan

standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi

pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini , maka laporan

keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan

dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders

sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
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Sedangkan menurut (Sinaga (2005)) SAP merupakan pedoman untuk

menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. 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.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, SAP merupakan pedoman yang

digunakan oleh pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan

dan akuntabel dengan tujuan sebagai alat informasi kepada pihak eksternal

sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi tersebut.

3. Basis Akrual

Menurut Akuntansi (2006), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan

keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Menurut Kieso et al. (2008)

basis akuntansi akrual (accrual basis of accounting) dimana pendapatan diakui

pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa

memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.

Widjajarso (2012) menjelaskan beberapa alasan penggunaan basis akrual

dalam pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup,

misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi

misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis

akrual sangat disarankan.
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b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk

menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.

c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat

diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Menurut Bastian (2010), basis akrual memiliki beberapa kelebihan

diantaranya:

a. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan

dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual

memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan

diperoleh.

b. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga,

pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis

adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.

c. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

Uraian penjelasan alasan menggunakan basis akrual dan juga kelebihan

menggunakan basis akrul dalam penyajian laporan keuangan, tentu saja akan

memberikan manfaat baik bagi penyaji maupun pengguna laporan keuangan.

Manfaat basis akrual seperti yang dijelaskan oleh Widjajarso (2012) sebagai

berikut :

a. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.

b. Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana

pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.

c. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya

kewajiban pemerintah.

d. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.

e. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih

komprehensif dalam penyajian informasinya.
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4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagaimana dimaksud

dalam Permendagri 64 tahun 2013 pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan

teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,

posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan

keuangan.

Pelaksanaan SAPD dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Sistem Akuntansi PPKD, mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,

transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,

penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan

konsolidasian pemerintah daerah.

b. Sistem Akuntansi SKPD, mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,

kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan

keuangan SKPD.

5. SAP Basis Akrual

Fenomena yang  terjadi dalam lingkup sektor publik saat ini adalah adanya

tuntutan akuntabilitas baik pada pemerintah maupun daerah. Akuntabilitas dapat

diartikan sebagai pertanggungjawaban organisasi atau pemerintah baik finansial

maupun non-finasial kepada publik. Selain itu akuntabilitas juga merupakan

pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi atau

pemerintah dalam melaksankan tujuan yang telah ditetapakan awal periode.

Berdasarkan fenomena tersebut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

menyusun SAP berbasis akrual.
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Dalam PP 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) dijelaskan 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 APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP

yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui

aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Pasal 7 ayat (1) penerapan SAP

berbasis akrual dilakukan secara bertahap yakni dari penerapan SAP berbasis kas

menuju akrual (Cash Towwards Accual).

6. Penerapan SAP Akrual

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah. Penerapan SAP berbasis Akrual telah diatur dalam Permendagri Nomor

64 tahun 2013.

Lampiran I Permendagri 64 tahun 2013 menjelaskan tentang kebijakan

akuntansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun

antar entitas maka kebijakan akuntansi tersebut mengatur laporan keuangan untuk

umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan laporan keuangan yang

ditujukan untuk kepentingan bersama yang mana pengguna laporan keuangan

sebagian besar adalah lembaga legislatif. Tujuan umum laporan keuangan adalah
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menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan

terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan

finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran:

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan. Berikut ini tabel mengenai struktur

dan isi laporan keuangan berdasarkan lampiran 1 Permendagri Nomor 64 tahun

2013:
Tabel 2.1

Struktur dan Isi Laporan Keuangan
No Struktur Isi
1 Laporan Realisasi Anggaran

Mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah yang menunjukkan
ketaatan terhadap APBD. Laporan
Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode
pelaporan

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/Defisit-LRA;
e. Pembiayaan; dan
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran.

2 Laporan Perubahan Saldo a. Saldo Anggaran Lebih awal;
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Anggaran Lebih
Menyajikan secara
komparatif dengan periode
sebelumnya

b. Penggunaan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran tahun berjalan;

d. Koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya;

e. Lain-lain; dan
f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

3 Neraca
Menggambarkan posisi keuangan
pemerintah daerah
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

a. Asset
b. Kewajiban
c. Ekuitas

4 Laporan Operasional a. Pendapatan-LO dari kegiatan
operasional;

b. Beban dari kegiatan operasional;
c. Surplus/defisit dari kegiatan non

operasional;
d. Pos luar biasa; dan
e. Surplus/defisit-LO.

5 Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas
diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
dan transitoris.

6 Laporan Perubahan Ekuitas a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode

bersangkutan;
c. Koreksi yang langsung

menambah /mengurangi ekuitas
d. Ekuitas akhir.

7 Catatan atas Laporan Keuangan
Mengungkapkan informasi umum
perusahaan, kebijakan keuangan,
informasi dasar penyusunan laporan
keuangan,rincian dan penjelasan pos-
pos pada lembar keuangan, informasi
yang diharuskan oleh PSAP, dan
informasi lainnya yang diperlukan
untuk penyajian secara wajar.

a. Dasar pengakuan dan
pengukuran yang digunakan
dalam
penyusunan laporan keuangan;

b. Kebijakan-kebijakan akuntansi
yang berkaitan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang
memerlukan
pengaturan lebih rinci oleh
entitas pelaporan; dan

c. Setiap kebijakan akuntansi
tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

Sumber: Permendagri Nomor 64 tahun 2013
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C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

Keterangan:

SAP = Standar Akuntansi Pemerintah

LK = Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual diatas, PP 71 sebagai landasan hukum

SAP akrual. Adanya PP 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dimana wajib

diimplementasikan 5 tahun setelah peraturan tersebut disahkan yaitu tahun 2015.

Maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013

tentang Penerapan SAP berbasis akrual yang mengatur secara teknis bagaimana

pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Permendagri tersebut

diimplementasiakan pada seluruh pemeerintah daaerah. Pada penelitian ini, objek

yang diambil adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Ngawi. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Ngawi telah menerapkan SAP berbasis akrual dan menyajikan ke-

tujuh komponen laporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun

2013.

PP 71/2010

SAP Berbasis Akrual

Permendagri 64/2013
Penerapan SAP Berbasis

Akrual

Faktor
Pendukung dan

Penghambat

Pemerintah Daerah
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Implementasi


