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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Koreksi atas posisi Laporan Operasional pada Pemerintah Kota 

Probolinggo tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data dan informasi yang 

tersedia pada satuan kerja terkait. Kejadian ekonomi yang belum dapat disediakan 

dalam Laporan Operasional diantaranya adalah penyajian pendapatan, beban dan 

kas lain dari dana BOS dan Block Grant, Transaksi pendapatan daerah, penyajian 

beban barang jasa BLUD, dan beban dibayar dimuka. Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang 

nilai yang tercantum pada transaksi tersebut. Sebagai akibatnya BPK tidak dapat 

menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka yang tercantum pada 

transaksi diatas. Oleh sebab itu, BPK memberikan opini Wajar Dengan 

Pengecualian pada Pemerintah Kota Probolinggo. 

 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu diperlukan 

pengembangan kebijakan akuntansi berupa standar akuntansi pemerintah (SAP) 

berbasis akrual. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut yaitu untuk memberikan 

pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kariyoto, 2016). SAP Berbasis 

Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 

dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Serta mengakui pendapatan, belanja, 
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dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 

ditetapkan dalam APBN/APBD. Pada tahun 2015 seluruh SKPD di Indonesia 

seharusnya mengubah akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. 

Namun pada kenyataannya terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum 

menerapkannya. Akibatnya, ada beberapa pemerintahan yang mendapatkan opini 

Wajar Dengan Pegecualian. 

 Pada penelitian Langelo et al. (2015) menyimpulkan, penerapan SAP 

berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota Bitung 

masih belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010. Namun sudah sesuai dengan 

PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, karena masih 

terdapat kendala yang dialami. SDM pelaksana masih belum cukup di setiap 

SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Sedangkan menurut 

penelitian Lamonisi (2016) implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung 

dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah 

daerah termasuk pemerintah Kota Probolingo dalam menerapkan SAP berbasis 

akrual.  

 Permasalahan-permasalahan tersebut bisa dicegah ataupun dikendalikan 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan mengenai penerapan basis 

akrual pada setiap pemerintahan daerah sesuai kebijakan peraturan pemerintah 

nomor 71 basis akrual. Penelitian Rosiana, dkk (2016) menjelaskan, bahwa faktor 

yang mempengaruhi kesulitan dalam menerapkan basis akrual adalah kualitas 

sumber daya manusia. Dimana kesiapan penerapan standar akuntansi 
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pemerintahan berbasis akrual bisa terlaksana dengan baik apabila ada SDM yang 

mumpuni di bidangnya. Sedangkan teknologi informasi berpengaruh negatif 

terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan analisis tentang 

penerapan SAP berbasis akrual pada kota Probolinggo. Untuk mengetahui 

masalah yang timbul dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan kota 

Probolinggo pada tahun tersebut. Sehingga dapat diketahui faktor yang 

menimbulkan opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan setelah 

diterapkannya SAP basis akrual nomor 71. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis penyajian laporan keuangan 

berbasis akrual pada kota Probolinggo. Sesuai ketentuan yang telah diterapkan 

melalui SAP nomor 71, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Atas Penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kota Probolinggo)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan SAP basis Akrual Atas Penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Probolinggo? 

2. Mengapa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2015 

mendapat opini WDP ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 
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1. Menganalisis Penerapan SAP basis Akrual Atas Penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah pada Kota Probolinggo. 

2. Menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2015 

yang mendapat opini WDP. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khususnya 

dalam kajian tentang Akuntansi Sektor Publik dimana membahas tentang SAP 

berbasis akrual PP No.71. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah bahan bacaan 

bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya dan pengetahuan dalam sektor 

publik. Serta dapat direviu kembali sebagai penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. 

b. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo 

Diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah 

dalam penerapan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 selanjutnya, agar 

lebih maksimal lagi dalam menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. Serta dapat menimalkan kesalahan yang mungkin dapat terjadi dalam 

proses penerapan selanjutnya maka itu adanya analisis faktor penghambat dan 

pendukung diperlukan. 

c. Bagi Masyarakat 
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Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih 

dan pandangan positif bagi masyarakat tentang penerapan SAP basis akrual 

pada Pemerintahan Kota Probolinggo. 
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