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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pemerintah dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya 

juga mengelola terkait keuangan negara. Dalam rangka peningkatan kualitas 

pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan termasuk dalam hal 

pengelolaan keuangan melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, 

penyiapan infrastruktur terkait keuangan, dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia melakukan reformasi 

di bidang pengelolaan keuangan negara dengan ditetapkannya Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah melakukan 

reformasi pengelolaan keuangan baik di pemerintahan pusat maupun di 

pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pada pasal 

30, 31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-

undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib sesuai dengan 

amanat yang tertuang pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan  
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rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan 

kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

diperlukan adanya standar yang mengatur tentang keuangan negara yang 

berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar selaras dalam 

pelaporan keuangannya, sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003 pasal 32 tentang keuangan negara mengatur perlunya SAP 

sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.  

Mohammad et al. (2014) menyebutkan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) harus digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar akuntansi 

pemerintahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan 

kini Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan 

adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan 

dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, berdasarkan amanah Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah di 

Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual 

selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah Tahun 2010. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut mendorong diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). kini Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan pada basis 

Akrual yang di amanatkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 

standar akuntansi pemerintahan.  
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Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang baru dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) (2005) adalah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

full accrual basis yakni 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 telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

(Setyaningsih, 2013). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 

menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan Indonesia 

merupakan metode pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan yang 

menggunakan dasar saat terjadinya transaksi. Jadi, transaksi ekonomi atau 

transaksi lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia di akui pada saat 

terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhitungkan kapan kas maupun 

setara kas diterima atau dikeluarkan.  

Setyaningsih (2013) menyatakan bahwa terdapat pandangan yang skeptis 

atas penerapan standar akuntansi berbasis akrual berdasar amanat Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang paling lambat harus diterapkan tahun 

2014 oleh seluruh entitas pelaporan, yaitu bagaimana pemerintah daerah 

menyikapi dan menyiapkan diri untuk melaksanakan SAP tersebut. 

Pelaksanaan SAP sebelumnya selama kurun waktu 2005-2009, masih banyak 

kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terlihat 

dari sangat sedikitnya laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah 
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yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada semester kedua tahun 2010 BPK 

memeriksa 499 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 

dan memberikan opini WTP atas 15 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) atas 330 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 48 entitas, dan opini 

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 106 entitas. 

(http://www.kemenkeu.go.id/en/node/13531 ) 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam 

penyajian Laporan Keuangan telah dibuktikan secara empiris oleh Langelo et 

al. (2015) pada pemerintah kota Bitung. Hasilnya menunjukkan Pemkot 

Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan 

keuangannya masih berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 

berbasis CTA (Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas menuju Akrual. 

Kendala dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemkot Bitung antara lain, 

jumlah sumber daya manusia (SDM) pelaksana secara kuantitas masih belum 

cukup di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kesiapan perangkat 

pendukung (tools) dalam hal ini SIMDA yang belum teruji untuk penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, masih kurangnya 

Bintek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana, serta 

merubah mindset pejabat penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang masih sangat bergantung pada BPKBMD.  

http://www.kemenkeu.go.id/en/node/13531
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Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan ketidaksiapan pemkot 

Bitung terutama dari segi kemampuan pegawai yang kurang mengusai dan 

mengerti tentang Akuntansi Berbasis Akrual. Oleh karena itu, walikota Bitung 

membuat keputusan No.188.45/HKM/SK/152/2014 tentang Penetapan 

Tahapan Penerapan SAP Berbasis Akrual yang dapat dijadikan sebagai 

rencana strategis, standar awal dan persiapan internal dalam rangka penerapan 

akuntansi berbasis akrual. 

Setyaningsih (2013) menggunakan tabulasi data analisis dengan general 

descriptive analysis untuk menguji Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah 

Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual di 

Pemerintah Kota Surakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat empat 

hasil yakni yang pertama, tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota 

Surakarta terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010 ternyata 

masih rendah. Kedua, aparatur pemerintah kota Surakarta telah mampu 

bekerja secara mandiri dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) ini, namun partisipan menyatakan masih adanya kerumitan teknis 

penyusunan pelaporan. Ketiga, faktor penghambat pelaksanaan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) berupa fasilitas yang minim, pendidikan staf 

yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi dan tidak 

adanya insentif bagi pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang 

baik, bermuara pada rendahnya komitmen pimpinan sehingga mengakibatkan 

kurang dipertimbangkannya anggaran yang cukup untuk pelatihan dan 

sosialisasi. Keempat, belum adanya payung hukum berupa peraturan walikota 
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yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kerumitan teknis dalam penyusunan pelaporan yang 

dilakukan aparatur dipengaruhi karena kurangnya fasilitas, pelatihan dan tidak 

adanya peraturan walikota sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya 

pemahaman aparatur pemerintah.  

Pemerintah kota Pasuruan merupakan entitas pelaporan yang diwajibkan 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan standar 

akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010. Kota Pasuruan menggunakan standar akuntansi berbasis akrual mulai 

tahun 2015 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota 

Pasuruan tahun anggaran 2015 masih memperoleh opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), padahal pemerintah telah memberi waktu lima tahun 

untuk melakukan penyesuaian dengan standar akuntansi berbasis akrual ini 

yakni mulai tahun 2011 hingga 2015.  

Dilihat dari fenomena dan penelitian terdahulu maka penting dilakukan 

penelitian di tiap daerah khususnya kota Pasuruan untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman dan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual yang paling 

lambat diterapkan tahun 2015, untuk melihat laporan keuangan yang disajikan 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan atau masih kurang. Penelitian ini mendeskripsikan 

tentang implementasi Akuntansi Basis Akrual pada pemerintah daerah Kota 

Pasuruan. Maka judul penelitian ini adalah : “Implementasi Akuntansi 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.” 
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B. Perumusan Masalah 

Dari judul yang sudah di tentukan maka permasalahan yang diangkat 

untuk memahami implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Kota Pasuruan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada pemerintah 

daerah Kota Pasuruan? 

2. Apakah implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di pemerintah daerah 

Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang searah dengan perumusan masalah yang sudah 

dirumuskan adalah : 

1. Mendeskripsikan impelementasi akuntansi berbasis akrual pada 

pemerintah daerah kota Pasuruan. 

2. Menilai kesesuaian implementasi akuntansi berbasis akrual pada 

pemerintah daerah kota Pasuruan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat bagi 

banyak pihak diantaranya adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai basis 

akrual dan pengimplementasiannya di pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai referensi untuk menilai penerapan basis akrual di pemerintah 

daerah. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris 

tentang penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah yang 

ada di Indonesia.  

c. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan 

bagi aparatur pemerintah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual. 

 




