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BAB II. TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang dapat dijadikan sebagai 

perbandingan dan kajian. Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yakni implementasi 

akuntansi berbasis akrual.  

Langelo et al. (2015) melakukan analisis tentang penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan 

yang dilakukan pada pemerintah Kota Bitung, dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif hasil yang didapat dari penilitian ini menunjukkan bahwa 

Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan 

laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA 

(Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual. Hal ini terlihat 

dari opini BPK pada poin ketujuh tentang “Pemkot Bitung Belum 

Sepenuhnya Siap Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual”, meskipun demikian pemkot Bitung berdasarkan pembuatan laporan 

keuangan sesuai dengan SAP mendapatkan opini WTP dari BPK hanya saja 

yang menjadi kendala adalah kualitas SDM pengelola keuangan, kurangnya 

kesiapan perangkat pendukung, masih kurangnya sosialisasi, bintek dan 

pelatihan personil akuntansi serta merubah mindset pejabat agar tidak 

bergantung pada Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah. 
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Setyaningsih (2013) meneliti terkait akuntansi berbasis akrual yakni 

dengan melakukan studi ekspLOrasi tingkat pemahaman aparatur pemerintah 

daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual yang 

dilakukan di pemerintah Kota Surakarta dengan menggunakan metode 

kualitatif, hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pemahaman aparatur pemerintah dan anggota DPRD kota Surakarta terhadap 

SAP 2010 ternyata masih rendah, serta belum adanya payung hukum berupa 

peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010. Hal 

ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 75% aparatur yang 

mewakili masing-masing instansi belum memiliki pengetahuan yang 

memadai atas tujuan SAP 2010, tidak mengerti struktur informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan, dan masih memiliki mindset bahwa 

akuntansi berbasis akrual hanya cocok untuk perusahaan komersial, hasil 

tersebut didukung dengan dokumen kebijakan akuntansi BPKP Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah yang memuat bentuk laporan keungan pemerintah 

Kota Surakarta yang dokonversi dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke PP No. 

24 Tahun 2005. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemahaman pejabat 

Kota Surakarta masih belum mengetahui kelebihan dan keunggulan dari 

akuntansi berbasis akrual karena pejabat masih belum memahami tentang 

akuntansi berbasis akrual.  

Niu et al. (2014) menganalisis terkait penerapan akuntansi berbasis 

akrual yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam 

laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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Daerah Kota Kotamobagu dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Kotamobagu masih menggunakan sistem pencatatan 

akuntansi berbasis CTA (Cash Toward Acrual) sesuai Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 2005, hasil ini didukung dengan bukti bahwa laporan keuangan 

yang disajikan menggunakan software komputer yang disebut SIMDA 

sehingga laporan yang dihasilkan hanya terkait neraca dan laporan realisasi 

anggaran.  Penelitian ini tidak menjelaskan alasan belum menggunakan 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 namun dari hasil penelitian peneliti 

menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 

DPPKAD Kota Kotamobagu selaku SKPD akan menyajikan 6 laporan 

keuangan yang terdiri dari, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

Sampel et al. (2015) juga melakukan analisis terkait kesiapan pemerintah 

daerah khususnya Kota Manado dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Hasil yang didapat 

berbanding terbalik dengan penelitian-penelitian yang dipaparkan diatas, 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pengelolaan keuangan 

Kota Manado telah memahami akuntansi berbasis akrual, hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa 

akuntansi berbasis akrual merupakan metode penacatatan, pengakuan, dan 
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penyajian laporan keuangan tanpa meihat kapan kas atau setara kas telah 

diterima atau sudah dibayarkan. Pada penelitian ini kendala yang dihadapi 

informan hanya proses penyesuaian penganggaran, kualitas sumber daya 

manusia yang perlu ditingkatkan, sosialisasi dan bimbingan teknis agar 

pegawai-pegawai lebih memahami akuntansi berbasis akrual. Namun, 

pemerintah Kota Manado sadar betul bahwa pengelolaan keuangan harus 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 agar 

transparan dan dapat dipercaya.  

Dari empat penelitian tersebut penting dilakukan penelitian baru pada 

setiap daerah untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual yang 

paling lambat harus diterapkan tahun 2015, yang berarti laporan keuangan 

tahun 2015 sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual dan menerima 

sanksi apabila penerapannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 

71 Tahun 2010. Tiga dari empat penelitian tersebut menunjukkan hasil yang 

hampir sama yakni kualitas sumber daya manusia pejabat pemerintah yang 

masih kurang dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penelitian di tiap 

daerah di harapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat maupun 

daerah terkait akuntansi berbasis akrual dan mengatasi faktor-faktor 

penghambat penerapan akuntansi berbasis akrual guna mencapai masa depan 

yang lebih baik. Namun, pada penelitian ini tidak lagi melihat kualitas 

sumber daya manusia dan faktor penghambat penerapan akuntansi berbasis 

akrual, melainkan akan menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual 
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dilihat dari sisi akuntansi yakni pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan terkait peristiwa keuangan.  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pemerintah Pusat  

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pada Pasal 1 ayat (1) pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pada Pasal 1 ayat (2) pengertian pemerintah daerah adalah 

penyelenggara 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.  

3. Akuntansi 

Menurut Syam (2011) Pengertian Akuntansi adalah suatu kegiatan 

jasa yang fungsinya memberikan informasi kwantitatip terutama yang 

bersifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat ekonomi dan bisnis.  
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Akuntansi berperan untuk menghasilkan informasi yang digunakan 

manajer (pemimpin entitas) untuk menjalankan operasi entitas dan 

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi entitas.  

Menurut Erlina et al.  (2015) akuntansi dapat dilihat dari dua sudut 

pandang, yakni melalui fungsi kegunaan dan proses kegiatan. Fungsi 

kegunaan akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan 

informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang 

bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan, proses kegiatan akuntansi adalah seni mencatat, 

mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian 

yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara 

menginterpretasikan hasil-hasilnya.  

Secara umum akuntansi dibedakan menjadi dua yakni akuntansi 

komersial dan akuntansi sektor publik. Akuntansi komersial digunakan 

untuk mencatat peristiwa ekonomi dalam entitas bisnis yang berfokus atau 

berorientasi untuk mencari laba dan informasi keuangan diberikan kepada 

pihak yang berkepentingan di dalam entitas bisnis. Sedangkan, akuntansi 

sektor publik digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi dalam 

organisasi nirlaba dan informasi keuangan diberikan kepada pihak yang 

berkepentingan di dalam organisasi nirlaba.  
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4. Akuntansi Sektor Publik 

Suatu pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan suatu 

organisasi nonprofit yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik dan tidak 

untuk mencari keuntungan finansial. Pada umumnya sektor publik adalah 

organisasi-organisasi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, dimana 

organisasi tersebut tujuan utamanya untuk kesejahteraan publik dan tidak 

untuk mencari keuntungan. 

 Menurut Erlina et al. (2015) istilah akuntansi sektor publik adalah 

akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada 

organisasi nonprofit atau nirlaba. Karena digunakan untuk organisasi 

nonprofit atau nirlaba maka secara sederhana akuntansi sektor publik ini 

banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, 

puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya 

masyarakat, dan pemerintahan pusat maupun daerah. Erlina et al. (2015) 

menyebutkan bahwa akuntansi sektor publik dibedakan atas : (a) 

Akuntansi Pemerintahan dan (b) Akuntansi Sosial. 

a. Akuntansi Pemerintahan 

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk 

memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan 

pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 

masyarakat.  
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b. Akuntansi Sosial 

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk 

diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani 

perekonomian nasional. Secara sederhana, akuntansi sosial digunakan 

oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, 

rumah sakit, sekolah atau universitas, dan lembaga swadaya 

masyarakat. 

5. Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

Tujuan akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2009) adalah untuk : 

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 

efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercaya 

kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen 

(management control) 

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif 

program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya 

dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan 

kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana 

publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (Accountability).  

6. Akuntansi Pemerintahan 

Erlina et al. (2015) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan 

dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah 
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daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi 

pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi 

pemerintah kabupaten atau kota. Akuntansi keuangan daerah adalah 

akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas 

ekonomi di lingkungan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah ini 

diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola 

keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus 

melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Oleh sebab itu 

diperlukan adanya standar untuk mengatur akuntansi pemerintahan daerah 

agar laporan dan pengelolaan keuangan daerah dapat seragam di seluruh 

satuan kerja pemerintahan daerah. Kedudukan akuntansi keuangan daerah 

(akuntansi pemerintah daerah) dapat dilihat pada Tampilan 2.1. berikut : 

Tampilan 2.1. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah 

 

Sumber : Erlina et al. (2015) 
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7.  Perkembangan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, 

pemerintah menerapkan akuntansi dengan sistem pencatatan single entry. 

Menurut Ulum ( 2004) sistem pencatatan single entry sering disebut juga 

dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, 

pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. 

Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat di sisi 

penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan 

dicatat pada sisi pengeluaran.  

Erlina et al. (2015) menyebutkan bahwa sistem pencatatan single 

entry memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah di pahami. 

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang 

memudahkan untuk pelaporan karena hanya terbatas informasi 

pengeluaran dan penerimaan saja, sulit menemukan kesalahan pembukuan 

yang terjadi, tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah 

daerah yang sesungguhnya karena pemerintah tidak memiliki catatan 

tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki 

dan ekuitas. Basis yang digunakan pada pencatatan single entry ini 

merupakan basis kas yang hanya memperhitungkan arus kas masuk dan 

arus kas keluar.  

Menurut Bastian (2010) sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui 

arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan di 

rangkum dalam buku kas.  
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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. Laporan 

keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, 

Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang 

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.  

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan 

Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi 

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu 

komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan 
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Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan.  

Setelah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pada Tahun 2004 

pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara, pada pasal 51 menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah atas transaksi keuangan, 

aset, utang, ekuitas dana, transaksi pembiayaan dan perhitungannya, 

termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung 

jawabnya harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.  

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 57 menyebutkan bahwa dalam 

rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi 

pemerintah maka pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang selanjutnya di singkat KSAP untuk bertugas menyusun 

standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang 

berlaku umum.  

Sesudah Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ditetapkan, selanjutnya 

pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 184 ayat 1 dan 2 

menyebutkan bahwa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK 

sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan 

keuangan badan usaha milik daerah disusun dan disajikan sesuai dengan 
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standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintahan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi 

pemerintah berbasis CTA (Cash Toward Accrual) digunakan di Indonesia 

mulai tahun 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, peraturan pemerintah 

ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang 

independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih 

dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar 

akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan 

yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pada tanggal 22 oktober 2010 pemerintah melalui KSAP 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pada standar berbasis akrual ini 

terdapat beberapa perubahan penting yang perlu dipahami yakni laporan 

keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama 

(Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005) terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. Sedangkan pada SAP baru (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 

2010) komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan realisasi Anggaran 
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(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan 

SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Basis pencatatan yang digunakan pada standar akuntansi pemerintah 

lama yaitu basis kas menuju akrual. Sedangkan pada SAP baru, basis yang 

digunakan yaitu basis akrual. Dalam penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan 

penyusunan neraca dan laporan operasional menggunakan basis akrual. 

(Hafiz Tanjung, 2012). 

8. Standar Akuntansi Pemerintahan 

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar 

penyusunan laporan keuangan pemerintah Indonesia  yang mempunyai 

kekuatan hukum.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa salah satu upaya 

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun 
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dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima 

secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang 

bertugas untuk melakukan penyusunan standar akuntansi pemerintahan 

adalah komite standar yang independen yakni Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP). KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas 

memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan 

menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan 

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri 

Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.  KSAP 

dibentuk bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 

keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar 

akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan 

standar tersebut. 
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Dalam upaya pencapaian tujuan KSAP mengacu pada praktik-praktik 

internasional dengan mengadaptasi International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of 

Accountant (IFAC). Strategi adaptasi ini melalui pengembangan SAP 

berorientasi pada IPSAS, namun tetap disesuaikan dengan kondisi di 

Indonesia. Apabila kondisi sama maka akan dikaji untuk diterapkan di 

Indonesia dan apabila tidak sama maka inti dari IPSAS akan diambil 

namun penerapannya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, antara lain 

dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-

praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna 

SAP. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari 

basis kas menuju akrual yang disebut cash towards accrual. Dengan basis 

ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, 

sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. 

Hal ini sesuai dengan isi kandungan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

2005.  

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah 

pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan 

organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.  

9. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting) 

Erlina et al. (2015) menjelaskan Akuntansi berbasis kas adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada 
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saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan hal ini sesuai dengan 

PSAP no. 1 paragraf 8. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan 

perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima 

dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini 

meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan 

sistem akuntansi berbasis kas adalah keterbatasan informasi yang 

dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak 

memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban. 

10. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based 

Accounting) 

Erlina et al. (2015) menyebutkan bahwa akuntansi berbasis kas 

menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, 

utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual hal ini sesuai PP 

No. 24 Tahun 2005.  

11. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting) 

Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

PSAP No. 1 paragraf 8 menyebutkan bahwa Basis akrual adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada 
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saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar.  

PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan 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 

APBN/APBD. 

12. Pengakuan 

Menurut Suwardjono (2005) pengakuan (recognition) ialah pencatatan 

suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah 

tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan 

keuangan. Suatu pos yang terpengaruh merupakan bagian dari salah satu 

unsur aset, kewajiban, pendapatan, modal, dan beban.    

13. Pengukuran 

Menurut Suwardjono (2005) pengukuran (measurement) adalah 

penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang 

terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Biasanya pengukuran akuntansi 

terdiri dari berdasarkan nilai wajar, asas neto, asas bruto, nilai nominal, 

nilai sekarang, mata uang tertentu, biaya perolehan. Misal, pengukuran 

pendapatan pada akuntansi berbasis akrual diukur dengan menggunakan 

asas bruto, yakni dengan mencatat penerimaan secara bruto dan tidak 
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mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang 

masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas 

bruto. Jadi, pendapatan LRA diukur dengan melihat jumlah nilai nominal 

yang tertera pada kas yang masuk ke kas daerah tanpa mengurangi dengan 

belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan, 

pendapatan LO menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013  dibagi menjadi 

nonpertukaran dan pertukaran, operasional nonpertukaran diukur sebesar 

aset yang diperoleh dari transaksi  yang pada saat perolehan diukur dengan 

nilai wajar, pendapatan LO pertukaran diukur dengan menggunakan harga 

sebenarnya (actual price) yang diterima atau sesuai dengan perjanjian 

yang telah membentuk harga. 

14. Penyajian dan Pengungkapan 

Menurut Suwardjono (2005) penyajian (presentation) yakni 

menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam 

seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup 

informatif. Pengungkapan (disclosure) berkaitan dengan cara pembeberan 

atau penjelasan tentang hal-hal informatif yang dianggap penting dan 

bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui 

statemen keuangan utama.  

Dari pengertian yang dijelaskan oleh Suwardjono (2005), yang 

tergolong dalam penyajian adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
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Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan, CALK merupakan 

bagian dari pengungkapan yakni berisikan penjelasan dari penyajian.  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dimuat lebih rinci dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Terdiri dari satu 

kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan dua belas pernyataan yang 

tidak terlepas dari isi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terkait 

dengan standar akuntansi berbasis akrual.  

Berikut penjelasan dari tiap-tiap pernyataan yang diberi nomor sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010:    

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah 

Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari 

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan 

bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, penyusun 

laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang 

belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat 

mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, dan 

para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. 

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat 
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masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi 

pemerintahan.  

Kerangka konseptual ini berlaku bagi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  

b. PSAP Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) 

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.  

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, 

beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Apabila peraturan perundangan 

mewajibkan laporan keuangan disajikan dengan basis kas, maka entitas 

wajib menyajikan laporan demikian. Hal ini sesuai dengan isi dari 

paragraf 6 dan 7 yang menjelaskan bahwa entitas pelaporan 

menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan 

menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan 

beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas 

pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, 

menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.  
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Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau 

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Diukur 

berdasarkan nilai nominal untuk kas dan piutang dan untuk kategori 

aset yang lain diukur dengan harga perolehan.  

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran 

sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban 

yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban 

tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan 

andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada 

saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam 

mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs 

tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

Komponen laporan keuangan terdiri dari tujuh unsur yakni 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.  

c. PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan 

informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dimana 
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perbandingan antara anggaran dan realisasinya dapat menunjukkan 

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif 

dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Paragraf 3 menjelaskan bahwa penyusunan dan penyajian laporan 

realisasi anggaran ini berdasarkan pada basis kas yang berlaku untuk 

setiap entitas pelaporan yang menerima anggaran dari APBN/APBD, 

dan tidak termasuk perusahaan negara atau daerah.  

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai 

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi 

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai 

sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan 

menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.  

d. PSAP Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas 

Menurut paragraf 8, arus kas merupakan arus masuk dan arus 

keluar kas atau setara kas yang ada di bendahara umum negara atau 

daerah. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas 
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di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan 

atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas 

juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas 

keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan 

keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 

perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur 

keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).  

Arus kas dikategorikan menjadi empat yakni arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas 

bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup 

untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari 

aktivitas operasi terutama diperoleh dari Penerimaan Perpajakan, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, 

Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi 

Lainnya, Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar 

Biasa, dan Penerimaan Transfer. Arus keluar kas untuk aktivitas 

operasi terutama digunakan untuk Pembayaran Pegawai, Pembayaran 

Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, 

Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar 

Biasa, dan Pembayaran Transfer.  
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Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber 

daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. 

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari Penjualan Aset 

Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, 

Penerimaan dari Divestasi, Penjualan Investasi dalam bentuk 

Sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari Perolehan 

Aset Tetap, Perolehan Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, 

Penyertaan Modal Pemerintah, Pembelian Investasi dalam bentuk 

Sekuritas. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian 

pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan 

antara lain Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan dari utang 

obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, 

Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar 

kas dari aktivitas pendanaan antara lain, Pembayaran pokok utang luar 

negeri, Pembayaran pokok utang obligasi, Pengeluaran kas untuk 

dipinjamkan kepada pemerintah daerah, Pengeluaran kas untuk 

dipinjamkan kepada perusahaan negara. 

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, 
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dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara 

lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan 

kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta 

kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana 

yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai 

untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman 

uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum 

negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi 

penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang 

masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara 

pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi 

pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang 

keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 

e. PSAP Nomor 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas 

Laporan Keuangan sebagai bagian dari pengungkapan yang tak 

terpisahkan dari pos-pos dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan 

dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan 

Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai 

potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk 

menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus 
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dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk 

memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan 

Keuangan mengungkapkan hal-hal terkait Informasi Umum tentang 

Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, Informasi tentang kebijakan 

fiskal/keuangan dan ekonomi makro, Ikhtisar pencapaian target 

keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang 

dihadapi dalam pencapaian target, Informasi tentang dasar penyajian 

laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk 

diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya, Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan, Informasi yang diharuskan oleh 

Pernyataan Standar Akuntansi, Pemerintahan yang belum disajikan 

dalam lembar muka laporan keuangan, dan Informasi lainnya yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan.  

f. PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan 

Paragraf 13 menjelaskan bahwa persediaan diakui pada saat 

potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat 

diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya 

berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan 

disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.   
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Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan apabila diperoleh 

dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar, apabila diperoleh 

dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan disajikan 

dalam neraca sebagai bagian dari aset, dan harus diungkapkan secara 

rinci pada CALK. 

g. PSAP Nomor 6 Tentang Akuntansi Investasi 

Pada paragraf 20 dijelaskan bahwa investasi diakui apabila 

memenuhi dua kriteria, yakni kemungkinan manfaat ekonomi dan 

manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu 

investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, nilai perolehan atau nilai 

wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 

Dasar pengukurannya menggunakan biaya perolehan, apabila 

tidak diketahui biaya perolehannya dapat menggunakan nilai wajar 

saat adanya investasi, dan apabila keduanya tidak diketahui dapat 

menggunakan nilai estimasi.  

Investasi disajikan dalam neraca pada pos aset. Sesuai dengan 

paragraf 43, Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-

kurangnya mengungkapkan hal-hal terkait kebijakan akuntansi untuk 

penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, baik investasi permanen 

dan nonpermanen, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek 

maupun investasi jangka panjang, penurunan nilai investasi yang 
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signifikan dalam penyebab penurunan tersebut, investasi yang dinilai 

dengan nilai wajar dan alasan penerapanny, perubahan pos investasi. 

h. PSAP Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap 

Paragraf 15 menjelaskan bahwa aset tetap diakui apabila wujud 

dari aset tersebut ada dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau 

dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan Nilai Rupiah 

pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang 

tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah 

ditetapkan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila 

penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada 

saat perolehan. 

Aset tetap disajikan dalam pos aset di neraca sesuai dengan paragraf 

80. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing 

jenis aset tetap terkait dasar penilaian yang digunakan untuk 

menentukan nilai tercatat (carrying amont), rekonsiliasi jumlah tercatat 

pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, eksistensi dan 

batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk 

kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada 

pos aset tetap dalam konstruksi, jumlah komitmen untuk akuisisi aset 

tetap. 
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i. PSAP Nomor 8 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset 

tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik 

pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh 

pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini.  

Paragraf 14 menjelaskan bahwa suatu benda berwujud harus 

diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan 

bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating berkaitan dengan aset 

tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara 

andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi 

Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan 

digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan 

dalam aset tetap. Diukur berdasarkan biaya perolehan.  

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi yakni 

memuat terkait rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut 

tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak 

konstruksi dan sumber pendanaannya. jumlah biaya yang telah 

dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang 

diberikan, retensi hal ini sesuai dengan paragraf 34 PSAP nomor 8. 
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j. PSAP Nomor 9 Tentang Akuntansi Kewajiban 

Menurut paragraf 18 kewajiban diakui jika besar kemungkinan 

bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk 

menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan 

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang 

dapat diukur dengan andal. Nilai nominal atas kewajiban 

mencerminkan nilai kewajiban  Pemerintah Daerah pada saat pertama 

kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat 

utang pemerintah. 

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam 

bentuk daftar skedul utang di dalam CALK, dan menyajikan informasi 

jumlah saldo kewajiban secara detail. Penyajian dan pengungkapan 

sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PSAP No. 9 paragraf 87-88. 

k. PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak 

Dilanjutkan 

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang 

berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan 

menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. 

Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, hal ini termuat dalam 

paragraf 7.  
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Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya 

apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan 

oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang 

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 

laporan keuangan entitas, hal ini termuat dalam paragraf 39. 

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan 

pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode 

selanjutnya sesuai sifat perubahan, hal ini termuat dalam paragraf 46. 

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah 

dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, 

proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Agar 

Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 

dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun 

berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang 

dihentikan tampak pada Laporan Keuangan, hal ini termuat dalam 

paragraf 46. 

l. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 

Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian atau lembaga 

atau pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan 
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keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan 

Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.  

Paragraf 22 menjelaskan bahwa konsolidasi yang dimaksud oleh 

Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan 

menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan 

dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh 

entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan 

mengeliminasi akun timbal balik.  

m. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan 

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari 

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan 

periode sebelumnya.  

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang 

diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut 

sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut 

klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan 

klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan 

yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 




