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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan penelitian 

yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Demak, dkk. (2014) tentang 

penerapan PP No.71 tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 dengan menggunakan 

metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu tahun anggaran 

2013 dan 2014 Dinas Pekerjan Umum Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan 

belanja belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tetapi sudah sesuai dengan PP 

No. 24 Tahun 2005. Perbedaan terletak pada pencatatan transaksi belanja dan 

laporan keuangan yang dihasilkan. 

 Penelitian selanjutnya oleh Langelo, dkk (2015) tentang analisis penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan 

Pemerintah Kota Bitung. Data dianalisis dengan metode deskriptif, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. 

No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005. Yaitu 

menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa 

jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di 

setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. 

 Kemudian untuk penelitian selanjutnya oleh Margareta dan Ikhsan (2015) 

tentang kesiapan Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan Standar 
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Akuntansi Pemerintah basis akrual dimana metode analisis penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf 

bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap dalam 

penerapan SAP akrual. Hal tersebut telah dibuktikan dengan para staf bagian 

keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan 

persiapan-persiapan yang diperlukan. Bentuk persiapannya yaitu dengan 

mengikuti bimbingan teknis (Bintek) atau pelatihan dari Badan Pengelola 

Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dan mengikuti berbagai workshop mengenai 

implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. 

 Selanjutnya yaitu penelitian dari Rahmawati, dkk (2015) tentang  

implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan secara umum, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten 

Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh 

Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016. 

 Kemudian penelitian dari Kariyoto (2016) tentang analisis kesiapan 

Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi 

Pemerintahan basis akrual yang menggunakan metode penelitian analisis 

kualitatis interpretif. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pemerintah Kota 

Malang dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual merupakan refleksi formalitas. Hal tersebut didukung adanya peraturan 
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pemerintah yang mewajibkan semua pemerintah daerah termasuk pemerintah 

Kota Malang menerapkan SAP berbasis akrual. 

 Setalah itu penelitian dari Lamonisi (2016) tentang analisis penerapan 

Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Tomohon. Dimana 

penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif Interpretif. Hasil 

dari penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP 

berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan tetapi belum 

terlalu mengkajinya lebih dalam. Dan belum adanya pengembangan dan 

pemahaman lebih lanjut untuk pengelola keuangan Pemerintah Kota. 

 Sedangkan penelitian dari Satrio, dkk (2016) tentang implementasi standar 

Akuntansi Pemerintah basis krual di Kabupaten Jombang. Dimana metode analisis 

yang digunakan adalah interpretif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan 

pimpinan beserta jajaran SKPD memiliki komitmen dalam implementasi SAP 

berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan juga telah dibuat, 

disosialisasikan dan diimplementasikan. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan 

sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan SKPD. Sedangkan dalam 

pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Jombang telah bekerja 

sama dengan BPKP dalam penyediaan aplikasi keuangan SIMDA. 

Persamaan dan perbedaan 

 Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu, seluruh SKPD di Indonesia 

telah mengetahui dan melaksanakan program pelatihan penggunaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Basis Akrual yang telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri No.64 tahun 2013. 
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 Sedangkan Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu, sebagian SKPD telah 

menggunakan basis Akrual pada tahun terakhir yang sudah ditentukan yaitu tahun 

2015. Namun sebagian terdapat kendala yang mengakibatkan laporan keuangan 

pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur karena adanya faktor penghambat 

seperti kurangnya pemahaman staf pada bidang pelaporan keuangan pemerintah 

daerah.  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Akuntansi 

 Halim dan Kusufi (2012) mendefinisikan akuntansi dari perspektif proses 

yaitu sebagai pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi 

ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai 

informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 

memerlukan. 

 Suwardjono (2014) menyatakan Akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa 

informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan 

Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada 

pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan 

ekonomik. 

2. Peraturan Pemerintah  No. 71 Tahun 2010 tentang Basis Akrua 

Erlina, dkk (2015) menjelaskan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah mendefinisikan akuntansi sebagai proses identifikasi, 
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pencatatan, pengklasifikasian, pengikhltiasran transaksi dan kejadian keuangan, 

serta pengintrepretasian atas hasinya. 

Sesuai isi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Basis Akrua, pada No. I Tinjauan 

Umum Paragraf 6 (enam) sampai 8 (deapan), setiap entitas pelaporan, baik pada 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis 

Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan 

menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan 

dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. 

Laporan keuangan yang dihasikan dari penerapan SAP Berbasis Akrual 

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku 

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan 

pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan Hal ini sejalan dengan 

salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding 

dengan manfaat yang diperoleh. 

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan 

Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan 

sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, 

penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku 

penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK. 

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Basis Akrual, mengatur tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) diantaranya yaitu: 

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 
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2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas 

4. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi 

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban 

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional 

3. Keuangan Daerah 

 Menurut Erlina, dkk (2015) Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi 

yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau 

nirlaba. Biasanya akuntansi sektor publik dipakai oleh organisasi sektor publik 

seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah atau universitas, masjid, lembaga 

swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Akuntansi sektor publik dibedakan 

atas (a) Akuntansi Pemerintahan dan (b) Akuntansi Sosial dimana : 

a. Akuntansi Pemerintahan (Govermental Accounting) 

 Pada akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk 

memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah 

kepada pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan masyarakat. Terdapat dua 



12 

 

 

 

akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi 

pemerintah daerah yang biasa disebut akuntansi keuangan daerah. Akuntansi 

keuangan daerah adalah pencatatan peristiwa ekonomi pada kegiatan entitas 

ekonomi di dalam lingkup pemerintah daerah. Akuntansi daerah ini sejalan 

dengan adanya otonomi daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah harus 

secara terpisah dari pemerintah pusat dan hasilnya dapat di laporkan secara 

transparan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya aturan dari 

pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah daerah yang dapat digunakan 

secara seragam di seluruh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Akuntansi Sosial (Social Accounting) 

 Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus yang melayani 

lembaga makro yang melayani perekonomian nasional. Dalam arti akuntansi ini 

digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi nonprofit atau nirlaba. Secara 

sederhana akuntansi ini banyak digunakan oleh organisasi sektor publik seperti 

Rumah sakit, puskesmas, sekolah atau universitas, partai politik, dan lembaga 

swadaya masyarakat. 

4. Standar Akuntansi Pemerintahan 

 Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah (PP RI No.71 Pasal 1 ayat 3) 

 Menurut Wijaya (2008) dalam Margareta dan Ikhsan (2015), standar 

akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia 

yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan 
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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. 

 Sedangkan Hoesada (2016) menjelaskan penggunaan basis akrual 

menghasilkan LK akrual tanpa modifikasi basis apapun. Pendapatan diakui pada 

saat dihasilkan tanpa memerhatikan penerimaan kas, dan beban diakui pada saat 

terjadinya beban tersebut tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar 

dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul walau belum dibayar) 

5. Basis akrual 

 Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau diterima atau dibayar (PSAP 

No.1 Paragraf 8).  

 Ritonga, (2010) dalam Halim dan Kusufi (2013) menyatakan bahwa 

pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan 

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat 

kas diterima atau dibayar. 

 Tujuan dari penggunaan basis akrual sendiri yaitu untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam penganggaran, akuntansi, dan pelaporan; yang 

kedua yaitu meningkatkan pengendalian fiskal dan manajemen aset; ketiga 

meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh 
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pemerintah; yang keempat yaitu memberikan informasi yang lebih lengkap dan 

tepat untuk pengambilan keputusan oleh pemerintahan; mereformasi sistem 

anggaran belanja; terakhir yaitu transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan 

yang dilakukan oleh pemerintah. 

 Adapun manfaat dari penggunaan basis akrual yaitu memberikan 

gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; mendapatkan informasi 

yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah; Lebih familiar pada lebih banyak 

orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya; Standar yang dapat 

diterima umum;  dapat memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, 

khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah; 

dan yang terakhir yaitu sesuai Statistik Keuangan Pemerintah yang dipraktekkan 

secara internasional. 

 Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, Paragraf 39 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk 

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

1. Akuntansi Aset Tetap 

 Aset tetap menurut PSAP No. 7 Paragraf 4 merupakan aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada Paragraf 5 dan 6 

menyebutkan bahwa aset tetap merupakan satu bagian utama aset pemerintah, 
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karena itu lebih signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap 

pemerintah adalah : 

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan, namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 

kontraktor. 

b. Hak atas tanah. 

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk 

dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan 

(supplies). 

Pengakuan Aset Tetap 

 Dalam PSAP No. 7 Paragraf 15-19 jelas dikatakan bahwa aset tetap diakui 

pada saat masa manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat 

diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat 

diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi 

kegiatan operasional pemerintah. 

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran 

dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. 

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 
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Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah 

dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Pengukuran Aset Tetap 

 Berdasarkan PSAP No. 20, 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 suatu 

perolehan. Pada PSAP No. 7 Paragraf 22, 28 dan 29 dijelaskan bahwa biaya 

perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya 

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk 

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan 

dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah : 

a. Biaya persiapan tempat. 

b. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat 

(handling cost). 

c. Biaya pemasangan (installation cost). 

d. Biaya profesioanal seperti arsitek dan insinyur. 

e. Biaya konstruksi. 

2. Kewajiban 

Pengakuan Kewajiban 
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 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, Paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana 

pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pada Paragraf 22 PSAP No. 

9, kewajiban dapat timbul dari : 

a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions). 

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions) sesuai hukum yang 

berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai 

dengan saat tanggal pelaporan. 

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events) 

d. Kejadian yang diakui pemerintah (government acknowledge events) 

Pengukuran Kewajiban 

 Pada Paragraf 32-34 PSAP No. 9 dijelaskan 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 

sesuai pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertamakali transaksi berlangsung seperti nilai 

yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. 

 Berikut penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada 

laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP No. 9, Paragraf 35-55. 

1. Utang Pihak Ketiga 

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam 

perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban 

atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. 
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2. Utang transfer 

Adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran 

kepada entitas lain sebagai akibat ketentutan perundang-undangan. Utang 

transfer diakui dan dinilai sesuai undang-undang yang berlaku. 

3. Utang Bunga 

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang 

telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang 

pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang 

pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode 

pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 

4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa Perhitungan 

Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat 

pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang 

jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan 

6. Kewajiban Lancar Lainnya 

Merupakan kewajiban lancer yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. 

Termasuk dalam kewajiban lancer lainnya adalah biaya yang masih harus 

dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-
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masing komponen disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos 

tersebut. 

7. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan 

Merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan 

bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan 

pada tanggal pelaporan 

8. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan 

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face 

value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum 

diamortisasi.  

6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

 Sesuai isi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, tahun 2014 merupakan 

tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. 

Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual 

dalam penyajian laporan keuangan. 

 Rahmawati, dkk (2015) menyatakan bahwa menurut International 

Federations (IFAC) terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam 

penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Kelebihan dalam penerapan 

basis akrual pada pemerintahan antara lain : 

1) Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai kegiatan dan 

memenuhi kebutuhan pendanaanya; 

2) Adanya kemungkinan pengguna laporan keuangan mengevaluasi kemampuan 

pemerintah saat ini; 
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3) Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya; 

4) Menyediakan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan 

pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; 

5) Memberikan manfaat bagi pemerintahan untuk mengevaluasi hasil kinerjanya 

dalam hal efektifitas dan efisiensi serta pencapain hasil akhir atas penggunaan 

sumber daya yang dikelolanya. 

Adapun kekurangan dalam penerapan basis akrual pada pemerintahan antara lain: 

1) Biaya yang harus disiapkan cukup besar 

2) Kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan karena basis 

akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba. 

3) Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas 

4) Memerlukan benar-benar yang professional dalam hal pertimbangan 

professional (professional judgement) 

Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah 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 mebuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 
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akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dengan : 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas pemerintah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintahan; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

 Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

1. Asset; 

2. Kewajiban; 

3. Ekuitas; 

4. Pendapatan-LRA; 

5. Belanja; 

6. Transfer; 
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7. Pembiayaan; 

8. Saldo anggaran lebih; 

9. Pendapatan-LO; 

10. Beban; dan 

11. Arus kas. 

 Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 

tujuan laporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan 

tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan 

bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 

Komponen – komponen Laporan Keuangan 

 Komponen-komponen yang terdapat dalam satu bagian laporan keuangan 

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan 

financial, 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; 

g) Catatan atas Laporan Keuangan. 

 Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap 

entitas pelaporan, kecuali: 
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a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum; 

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh 

Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan 

keuangan konsolidasiannya. 

7. Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Daerah 

 Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah ini mengatur 

tiga hal yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dimana beberapa 

pertanyaan mengenai peraturan tersebut muncul seperti kapan suatu transaksi 

diakui untuk dicatat, kemudian bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat 

dalam pos-pos laporan keuangan, dan setelah itu kapan diungkapkan. 

a. Pengakuan 

 Didalam akuntansi, pengakuan adalah proses pemantapan yang memenuhi 

adanya kriteria pencatatan dalam suatu peristiwa atau kejadian pencatatan 

akuntansi yang nantinya akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, 

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang nantinya 

akan dimuat dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan 

yang terpenuhi oleh kejadian atau peristiwa terkait. 

 Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa 

untuk diakui, yaitu : 

1. Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke 

dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. 
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2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 

 Dalam mementukan apakah suatu kejadian / peristiwa memenuhi kriteria 

pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek meterialitas. Informasi dipandang 

materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

b. Pengukuran 

 Pengukuran yaitu proses ditetapkannya nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Nilai historis digunakan dalam 

laporan keuangan untuk Pengukuran pos-pos. Aset dicatat sebesar pengeluaran 

kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.  

 Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

c. Pengungkapan 

 Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan Atas 

Laporan Keuangan. 

 Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan 
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Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuagan juga mencangkup informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dalam informasi lain 

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar. 

 Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas 

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai 

berikut: 

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, Perda APBD, 

beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama setahun pelaporan 

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan 

kejadian –kejadian penting lainnya. 

4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan panerapan basis kas. 

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

7. Daftar dan skedul. 
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 Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus 

memiliki referensi yang berpengaruh dengan informasi terkait dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan. 

 Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Yang juga termasuk dalam Catatan 

Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

 Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini 

apabila belum diinformasikan dalam bagian mana pun dari laporan keuangan, 

yaitu: 

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi di mana entitas 

tersebut beroperasi 

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya 

c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 
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	3) Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas
	4) Memerlukan benar-benar yang professional dalam hal pertimbangan professional (professional judgement)
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	c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
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	7. Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Daerah
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	b. Pengukuran
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