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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha dalam hal meningkatkan 

kualitas laporan keuangannya. Salah satunya yaitu melakukan reformasi dibidang 

akuntansi pemerintahan dengan menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 dan 

mewajibkan setiap laporan keuangan yang di hasilkan atau dikeluarkan oleh  setiap 

instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib 

menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 

2005. Dimana PP 71 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

murni.  

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam organisasi pemerintah tidak 

hanya menjadi tuntutan masyarakat Indonesia saja, kan tetapi sudah merupakan 

tuntutan dari masyarakat internasional terutama dari lembaga internasional yang 

memiliki kredibilitas seperti, IMF, World Bank, dan OECD. Sistem akuntansi 

berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan dan menyediakan informasi sekaligus 

laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas dibandingkan dengan sitem 

akuntansi berbasis kas (Halim dan Kusufi, 2014) 

 Niu et al. (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan dibuat bertujuan 

untuk menyediakan berbagai informasi seputar keuangan yang sesuai tentang posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam 

satu periode. Laporan keuangan ini terutama dipergunakan dalam hal 

membandingkan realisasi dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Selain itu bisa
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juga dipergunakan untuk menilai kondisi keuangan, evaluasi, efektivitas, dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan. 

Meninjau dari hal tersebut maka sudah seharusnya laporan keuangan 

pemerintah daerah disajikan dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman atau 

aturan yang berlaku. Sehingga akan bermanfaat bagi para pengguna dan pemangku 

kepentingan, dalam hal ini untuk  menilai akuntabilitas serta membantu 

pengambilan keputusan yang baik dengan menyediakan informasi mengenai 

kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

serta menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan 

kesesuaian alokasinya dengan anggaran yang di tetapkan serta kesesuaian lapra 

keuangan yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan. 

  Nordiawan et. al., (2007)  Laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun 

daerah setidaknya harus memenuhi empat karekteristik sehingga laporan keuangan 

tersebut dikatakan baik yaitu relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan dan 

andal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus bebas dari 

kesalahan yang menyesatkan dan kesalahan yang material sehingga akan sangat 

membantu mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.   

 Menyikapi hal tersebut pemerintah menerbitkan PP No.71 Tahun 2010 tentang 

SAP yang menganut basis akrual yang diharapkan dapat menjadi angin segar bagi 

perkembangan akutansi pemerintahan dikarenakan selama ini masih banyak celah 

yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak dalam hal memanipulasi anggaran 

atau laporan keuangan baik itu dari segi beban maupun pendapatan. Hal ini tentunya 
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akan berpengaruh kepada pelaporan keuangn pemerintah yang tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itulah mulai Tahun 2015 pemerintah telah 

mewajibkan setiap organisasi sektor publik untuk menerapkan basis akrual tersebut. 

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang andal,  tidak cukup 

hanya dengan sebatas berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 saja akan tetapi 

harus juga dilihat tentang bagaimana kesesuain pelaporan keuangannya dengan 

peraturan tersebut. Karena jika di lihat saat ini banyak instansi atau organisasi 

pemerintahan yang mengkleim bahwa dalam membuat laporan keuangan mereka 

sudah berpedoman pada SAP baru yaitu berbasis akrual akan tetapi pada realitanya 

penyajiannya belum sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam peraturan 

tersebut. 

Untuk menyikapi hal ini seharusnya Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten 

Sumbawa Barat  yang menjadi objek penelitian dan sebagai pengguna anggaran,  

wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Sehingga hal ini tentunya akan menjadi sejalan dengan salah satu tujuan pemerintah 

dalam mewajibkan setiap pemerintah baik pusat maupun daerah menerapkan basis 

akrual yag tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu agar terciptanya Good 

Governance (transparansi, pastisipasi dan akuntabilitas) pada setiap laporan 

keuangan pemerintah. 

Agar Good Governance dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan  komitmen dari 

semua pihak. Baik itu pemerintah maupun masyarkat. Serta tak dapat di pungkiri 

lagi bahwa Good Governance adalah juga merupakan  suatu hal yang menjadi cita-
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cita yang sangat ideal, dimana dalam pencapaiannya diperlukan suatu masa transisi 

dan dalam pelaksanaannya dilakukakan secara bertahap (Ulum dan Sofyani, 2016). 

Sehubungan dengan hal tersebutlah menjadi salah satu alasan mengapa SAP yang 

lama harus diganti dengan SAP baru yang berbasis akrual. 

 Demak et al. (2014)  menguji penerapan PP 71 Tahun 2010 terhadap 

akuntansi belanja dinas pekerjaan umum Kota Kotamobagu Tahun 2014 Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa, Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No.71 

Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Penelitian yang sama 

akan tetapi dengan lokasi penelitian yang berbeda juga dilakukan oleh Mentu dan 

Sondakh, (2016) menganalisis penerapan PP 71 Tahun 2010 terhadap laporan 

keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara 

Tahun anggaran 2014  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan 

keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara 

Tahun anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.  

Penelitian ini penting di lakukan karena saat ini masih banyak instansi-instansi 

pemerintahan yang ternyata dalam membuat laporan keuangan masih belum 

berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual dan masih 

menggunakan PP No 24 Tahun 2005 yang sebenarnya sudah jelas di sebutkan 

bahwa PP No. 24 Tahun 2005 maksimal diterapkan sampai pada Tahun 2014. 

Selain alasan tersebut, alasan lain kenapa penelitian ini perlu dilakukan karena ada 

juga kondisi dimana instansi pemerintah sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 

akan tetapi dalam prakteknya belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

peraturan tersebut. Alasan lain kenapa penelitian ini perlu dilakukan adalah 
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berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menunjukan 

hasil yang sama yaitu negarif bahwa kebanyakan laporan keuangan pemerintah 

belum menerapkan dan belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai 

pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sehingga hal ini tentunya akan 

sangat berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik menguji 

bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat terhadap PP No. 71 Tahun 2010 (Studi pada BAPPEDA LITBANG 

Kabupaten Sumbawa Barat). 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan BAPPEDA LITBANG 

Kabupaen Sumbawa Barat terhadap PP No. 71 Tahun 2010? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada 

penelitian ini adalah Menganalisa Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan 

BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Terhadap PP No.71 Tahun 

2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan 

pengetahuan dibidang ilmu akuntansi yang berfokus pada analisis kesesuaian PP 

No.71 Tahun 2010 pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan juga  
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dapat menjadi pembanding tentang bagaimana laporan pemerintah yang sudah 

menerapkan PP No.71 Tahun 2010 yang berbasis akrual dengan yang masih 

berbasis kas menuju akrual. Serta diharapkan  dapat memberikan  masukan  dan 

wawasan  bagi  akademisi akuntansi  dalam  pengembangan  kajian  tentang  

penerapan PP No 71 Tahun 2010 terhadap laporan keuangan pemerintah.   

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa kesesuaian laporan 

keuangan yang di buat oleh pemerintah daerah terhadap PP No 71 Tahun 2010 

sangat penting dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh 

pemerintah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan 

dan pertimbangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai 

dengan PP No 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual. 

 


