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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Faradillah (2013) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam 

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 Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas 

laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan 

pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, 

dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Kusuma (2012) Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten 

Jember). Berdasarkan analisis data sebelumnya maka kesiapan Pemda Kabupaten 

Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem 

informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat 

dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan 

sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap. Kendala dalam 

implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara 
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manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara 

kuantitas masih belum cukup, kurangnya Bintek atau pelatihan, kurangnya 

sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. 

Model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan SAP Berbasis Akrual 

sesuai dengan kebutuhan, penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrual sesuai 

dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan. 

Menurut Krisnawati (2013) di dalam penelitian Purnamasari (2014) tentang 

Analisis penerapan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual pada 

BPKAD Kab. Bulungan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 

2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada RSUD Dr. 

R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro belum menerapkan SAP berbasis 

akrual dalam pelaporan keuangannya. Terdapat perbedaan antara komponen dan 

pos-pos akun laporan keuangan yang disajikan oleh RSUD Dr. R. Sosodoro 

Djatikoesoemo dengan PP No. 71 Tahun 2010. Faktor sumber daya yang belum 

mendapatkan sosialisasi menjadi penghambat belum diterapkannya standar 

tersebut. 

Dari ketiga penelitian terdahulu tentang studi penerapan PP No. 71 Tahun 2010 

tentang SAP No. 07 Aset tetap di atas, dapat dilihat bahwasannya terdapat kendala 

sumber daya manusia dan sistem informasi teknologi yang tidak memadai serta 

sarana dan prasarana yang ada tetapi tidak mencukupi.Oleh karena itu menjelang 

batas akhir penggunaan PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun 2014 menuju 

implementasi secara keseluruhan ditahun 2015 terhadap standar akuntansi basis 
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akrual ini masih banyak entitas pelaporan keuangan pemerintah yang 

menujukanhasil tidak siap. Maka penelitian dan kajian yang berkenaan dengan 

implementasi PP No. 71 Tahun 2010 harus terus dilakukan agar penerapan 

pelaporan keuangan berbasis akrual dapat terlaksana dengan baik. Untuk 

kemudian perbaikan-perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan tepat sasaran, 

karena setiap daerah mempunyai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada objek 

yang diteliti yaitu Kantor Pemerintah Kota Batam. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sejarah Keuangan Negara 

Sejarah keuangan negara pertama kali dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda 

yang bernama Indische Comptabiliteitswet (ICW) atau UU perbendaharaan yang 

ditetapkan pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967. ICW 

sudah mengalami beberap perubahan, antara lain dengan UU No. 9 Tahun 1968 

tentang perubahan tahun anggaran. Sebelum kemerdekaan ICW mengalami 

perubahan dan juga mengalami perubahan setelah kemerdekaan. Upaya untuk 

menyusun UU yang mengatur pengelolaan negara telah dirintis sejak awal 

berdirinya negara Indonesia (Nordiawan, 2008). Perubahan tersebut awalnya 

dilakukan dengan mengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 1956 

yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah. 
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 Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam 

pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan 

daerah. Hali ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat 

untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. 

 Perkembangan reformasi keuangan negara terus berlanjut dengan 

diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai perubahan penyempurnaan UU 

No. 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No. 25 Tahun 

1999. Akibatnya sebagai konsekuensi, peraturan perundang-undangan 

dibawahnya juga harus mengikuti (Halim, 2012). Di dalam UU No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada 

pasal 81 mengatur laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan 

sesuai SAP. Sedangkan untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban 

keuangan negara juga telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Guna 

membentu KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNo. 

84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan telah diubah 

dengan keputusan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005. KSAP bertugas 

menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indoneia 

menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwalaporan 
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keuangan pokok terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b) Neraca c) 

Laporan Arus Kas (LAK) d) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan 

keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh 

karena itu, sistem pencatatan single entry yang selama ini digunakan , tidak 

mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang lebih lengkap,  mau tidak mau pemerintah harus beralih kepada sistem 

pencatatan double entry. Pada SAP ini basis pencatatan yang digunakan adalah 

basis transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan basis cash toward 

accrual. 

 Setelah lebih kurang 5 tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada 

tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Dengan 

dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut dimulailah tahap kedua penerapan 

akuntansi pada pemerintah. Pada SAP berbasi akrual ini, beberapa isu perubahan 

yang perlu dipahami, Laporan keuangan pokok yang disusun pada SAP baru, 

komponen laporan keuangan terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), b) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), c) Neraca, 

d) Laporan Operasional (LO), e) Laporan Arus Kas (LAK) f) Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK). 

 Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu 

memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang 
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didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan 

secara transparan dan akuntabel. 

2. Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) 

Menurut Halim (2012), menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan 

adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif 

terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan 

keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas 

berbagai alternatif arah tindakan. 

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. (PSAP, 2010) 

3. Karakteristik lembaga pemerintahan dan perusahaan nirlaba (Sektor 

Publik) 

Ada beberapa hal yang membedakan antara akuntansi sektor publik 

dengan akuntansi keuangan pada umumnya. Menurut Freeman Shoulder dalam 

bukunya govermental and non-profit accounting (2008). Yang menjadikan 

akuntansi sektor publik memiliki keunikan adalah: 

a. Tidak diatur dan dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan dan kebanyakan 

dibebaskan dari pajak penghasilan. 
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b. Tidak dimiliki secara kolektif oleh konstituant: Kepemilikan tidak ditantukan 

berdasarkan saham yang bisa diperjual-belikan. 

c. Yangmemberikan kontribusisumber daya keuangan untukorganisasitidak 

selalumenerima bagianlangsungatauproporsionaljasaatau barang-

barangorganisasi. 

d. keputusan kebijakanutama mereka, dan mungkinbeberapa keputusanoperasi, 

biasanyadibuat olehkonsensussuaradaribadanyang dipilih atau ditunjuk. 

4. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Akuntansi Pemerintahan 

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 

pemerintah, antara lain: 

a. masyarakat 

b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 

c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman. 

d. pemerintah. 

Kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah 

bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok 

pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun 

demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang 

disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang 

diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). 
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Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka 

ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar 

pajak perlu mendapat perhatian. 

5. Dasar Akuntansi Pemerintahan 

Untuk menetapakan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai 

basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Menurut Partono (2001: 16) di 

dalam halim (2012:52) Basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan adalah 

himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak 

keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui 

untuk tujuan laporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan 

waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran 

tersebut. Berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara 

lain adalah cash basis (basis kas), accrual basis (basis akrual), modified cash 

basis (basis kas modifikasian) dan modified accrual basis (basis akrual 

modifikasian). 

Beberapa orang berpendapat bahwa secara konsepsional hanya terdapat 

dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). 

Basis diantara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis 

akrual. Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut 

basis ini transaksi diakui/dicatatt apabila menimbulkan perubahan atau berakibat 

pada kas, yaitu menaikan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi 

tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, 

suatu transaksi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada kas saja, dan dapat saja 
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suatu transaksi tidak berpengaruh pada kas sama sekali. Basis kas ini telah 

digunakan dalam akuntansi keuangan daerah (tata buku) selama pra-reformasi. 

Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan operasional karena basis akrual 

mencakup informasi mengenai kekayaan entitas selain kas. Di samping itu, basis 

ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. 

Tujuanlaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Basis akrual 

merupakan basis akuntansi yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan 

untuk ditetapkan pada entitas pemerintah daerah dalam mengakui pendapatan dan 

belanja. Namun demikian, mengingat basis yang digunakan selama bertahun-

tahun di era pra-reformasi keuangan daerah adalah basis kas, maka penerapan 

basis akrual secara langsung pada entitas pemerintah daerah adalah kurang 

realistis. Solusi masalah ini adalah pada peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 

tentang SAP yang menetapkan kebijakan bahwa SAP berbasis akrual dapat 

dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun anggaran 2014, dan sebelum 

tahun anggaran 2014 masih diperkenankan menggunakan SAP berbasis kas 

menuju akrual (cash toward accrual) atau basis kas modifikasian sebagaimana 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis akrual mensyaratkan 

diterapkannya basis kas untuk pengakuan pendapatan Lraporan Realisasi 

Anggaran, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis 

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca dan pendapatan 

Laporan Operasional dan beban dalam laporan Operasional. 
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6. Prinsip-prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintahan 

a. Periodisitas (Periodicity) 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang 

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran 

juga dianjurkan. 

b. Konsistensi (Consistency) 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode 

ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak 

berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode 

akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat 

bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih 

baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 

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. 

d. Penyajian Wajar (Fair Presentation) 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 
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Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi 

penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan 

keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan 

hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

7. Basis Akrual 

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP, adalah suatu 

basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, 

dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, 

tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam 

akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat 

terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling 

komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. 

Basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh 

basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. 

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan 

peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan 

keuangan pada periode terjadinya (Halim, 2012). 
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 Pengembangan SAP mengacu pada paraktik-praktik terbaik di tingkat 

internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik 

peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun 

kondisi sumber daya manusia. Selai itu, strategi peningkatan laporan keuangan 

pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini, 

pendapatan belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas, sementara aset, utang 

dan ekuitas dana dicatat berbasis akrual. SAP ditetapkan dilingkup pemerintahan, 

baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemda dan 

dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi 

keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 

pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Nordiawan, 

2008). 

 SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan sebelas pernyataan yaitu: 

 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran 

 PSAP 03 Laporan Aliran Kas 

 PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

 PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

 PSAP 06 Akuntansi Investasi 

 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 

 PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaannya 

 PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 
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 PSAP 10 Koreksi Kesalahan 

 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi 

8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Aset Tetap 

a. Pengertian Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang: 

a) Dimliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, 

untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif; dan 

b) Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. ( Tanujaya dkk; 2012) 

Menurut Freeman shoulders dalam bukunya Governmental and Nonprofit 

Accounting “General Fixed Assets as all fixed assets other than those accounted 

for in proprietary or trust fund.” Aset tetap pada umumnya adalah semua asset 

tetap kecuali yang bersifat sumbangan dana kememilikan dan dana kepercayaan. 

Menurut PSAP No.7 tahun 2010 Aset tetap adalah adalah aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau 

dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. 

b. Klasifikasi Aset Tetap 

Government Accounting Standard Board (GASB) tidak menspesifikasikan sebuah 

standar klasifikasi dari akun aset tetap. Namun, banyak pelayanan pemerintah 

daerah strategis mengikuti atau mengadaptasi dari rekomendasi dari asosiasi 

petugas keuangan pemerintah dimana aset tetap di klasifikasikan sebagai: 
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a) Tanah. Harga dari tanah termasuk dalam jumlah yang dibayarkan untuk tanah 

tersebut, biaya insendentil hingga akuisisi tanah, dan pengeluaran yang terjadi 

untuk mempersiapkan tanah untuk digunakan. 

b) Gedung atau Gedung dan perbaikan. Klasifikasinya termasuk dalam; secara 

relatif struktur permanen yang telah digunakan untuk penggunaan gedung oleh 

instansi tersebut atau harta, dan perlengkapan yang secara permanen melekat 

pada dan menjadi bagian dari gedung dan tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan 

tanpa menghancurkan tembok, plafon, lantai atau tanpa merusak gedung. 

c) Infrastruktur atau Improvisasi selain gedung. Improvisasi jangka panjang 

(selain dari gedung) yang menambah nilai pada tanah. 

d) Mesin dan peralatan. Karena kebanyakan dari mesin dan peralatan dapat 

berpindah dan harus dihitung dengan perawatan tertentu. 

e) Konstruksi dalam pengerjaan (construction in progress). Biaya dari pekerjaan 

konstruksi yang dilakukan tetapi tidak selesai pada tanggal neraca saldo. 

Biaya-biaya ini di klasifikasikan kembali sesuai dengan penyelesaian proyek. 

(Freeman Shoulder; 2008) 

c. Penyusutan Aset tetap 

Dalam PMK no.1/PMK.06/2013 penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan 

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan aset tetap ini 

memiliki tujuan, antara lain: 

a) Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset 

dalam laporan keuangan pemerintah pusat. 
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b) Mengetahui potensi Barang Milik Negara dengan memperkirakan sisa masa 

manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam 

beberapa tahun ke depan. 

c) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam 

menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau 

menambah aset tetap yang sudah dimiliki. 

Metode penyusutan aset tetap dalam PSAP no 7 yang berbasis akrual antara lain: 

a) metode garis lurus 

b) metode saldo menurun, dan  

c) metode unit produksi. 

d. Objek Penyusutan Aset Tetap 

Untuk aset tetap yang termasuk Barang Milik Negara, sesuai dengan PMK 

no.01/PMK.06/2013, aset tetap yang dapat disusutkan adalah: 

a) Gedung dan bangunan 

b) Peralatan dan mesin 

c) Jalan, irigasi dan jaringan 

d) Aset tetap lainnya berupa aset renovasi dan alat musik modern. 

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah: 

a) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan 

telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya 

b) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan 

kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya. 
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e. Pengakuan Aset Tetap 

Menurut  buku Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK yang di 

susun oleh Tanujaya dkk, Pengakuan aset tetap sebagaimana untuk aset tetap 

lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan jika hanya: 

a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset 

tersebut akan mengalir ke entitas. 

b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

Ini merupakan prinsip pengukuran umum untuk aset tetap. Prinsip ini 

diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset 

yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset 

tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan 

manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset. 

Menurut PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap pemerintah, Aset tetap diakui 

pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat 

diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a) Berwujud 

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan 
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yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa 

aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi 

masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut 

akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya 

tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini 

terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 

f. Pengukuran Aset Tetap 

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada 

awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap 

meliputi: 

a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak 

boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan 

lain. 

b) Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk mambawa aset 

ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai 

keinginan dan maksud manajemen. 

c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi 

lokasi aset. 

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. 

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran 

yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal 
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dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain 

yang digunakan dalam proses konstruksi. 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 semua biaya 

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. (PSAP 

No. 7, 2010) 

g. Penilaian Awal Aset Tetap 

a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset 

dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan 

biaya perolehan.  

b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar 

nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

c) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset 

tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset 

tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila 

biaya perolehan tidak ada. 

h. Pengeluaran Setelah Perolehan 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa 

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang 

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 
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i. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 

akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian 

kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing 

akun aset tetap dan akun ekuitas. 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat 

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai 

tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 

j. Akuntansi Tanah 

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara 

khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada 

pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai 

aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta 

perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik 

Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen. 

k. Aset Bersejarah (Heritage Assets) 

Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah 

(heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi 

manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh 

bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, 

aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 
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l. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets) 

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset 

infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset 

infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. 

m. Aset Militer (Military Asset) 

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap 

dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan 

ini. 

n. Penghentian dan Pelepasan (retirement and Disposal) 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara 

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang 

akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi 

definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

o. Pengungkapan 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap 

sebagai berikut: 

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat(carrying 

amount). 

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yangmenunjukkan: 
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- Penambahan 

- Pelepasan 

- Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada 

- Mutasi aset tetap lainnya. 

c) Informasi penyusutan, meliputi: 

- Nilai penyusutan 

- Metode penyusutan yang digunakan 

- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan 

- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode 

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap 

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap 

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi 

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan 

lokasi aset dimaksud. 

9. Kendala-kendala di Daerah 

 Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemeritah Daerah (PEMDA) dalam 

penerapan SAP, yaitu: 

a) Kualitas SDM yang belum memadai. Persoalan ini sangat mendasar mengingat 

mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk 

pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM ada di daerah. Pemekaran 
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daerah menjadi persoalan tersendiri ketika SDM yang terbatas kemudian harus 

dibagi lagi. 

b) Struktur organisasi sesuai PP Nomor 41/2007, PEMDA sudah harus menyusun 

struktur organisasi baru dimana ruang untuk akuntansi semakin terbuka. 

Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM akuntansi menjadi persoalan 

yang kian berat. 

c) Aspek regulasi. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait 

akuntansi pemerintahan mengakibatkan PEMDA kehilanagn selera untuk 

melaksanakan akuntansi. PEMDA merasa dijadikan objek penderita karena 

beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan tidak sejalan. 

d) Aspek sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi oleh DEPDAGRI, KSAP, 

BKP, dan pihak lain telah berjalan, namun dirasakan masih sangat kurang. 

e) Ketiadaan sanksi. Tidak adanya sanksi kepada PEMDA yang tidak 

melaksanakan SAP (Purnamasari, 2013). 

 


