
15

1. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan

implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan

Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas

yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang

saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan

Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70)

mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” Pengertian-

pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada

aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2.Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.1 Sistem Akuntansi

Sistem merupakan kumpulan dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik

fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama

secara harmonis untuk mecapai suatu tujuan tertentu.

Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam

menghasilkan informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang
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memberikan data dan manfaat. Jadi dari uraian tentang informasi tersebut, ada tiga

hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

a) Informasi merupakan hasil pengolahan data

b) Memberikan makna atau arti

c) Berguna atau manfaat

Laudon, dalam bukunya yang berjudul “Management Information System:

New Approaches To Organization & Technology”, mengemukakan bahwa sistem

informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja

sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan

informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan

pengendalian.

Azhar Susanto (2008) mendefinisikan sistem informasi sebagai kumpulan

dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu

mengolah data menjadi informasi yang berguna.

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2000) menyatakan bahwa:

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengelohan data
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang
berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstrktur
untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi
akuntansi manajemen yang berstruktur pula.”

Alam S. (2004: 8) mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagai berikut.

“Sistem Akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri
dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta
pelaporan data keuangan.Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan arus
laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.”
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Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi

merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana

digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan

pengelolaan manajemen.

2.2.2 Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.2.1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi

sektor publik. Secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain meliputi

pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya.

Alam S (2004: 2) mengungkapkan bahwa:

“Akuntansi merupakan bahasa bisnis.Bahasa ini diterjemahkan ke dalam suatu
sistem informasi yang memberikan informasi penting mengenai aktivitas
keuangan suatu organisasi (termasuk perusahaan), sebagai bahan untuk
pengambilan keputusan.”

Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2012: 43)

didefinisikan sebagai berikut:

“Proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten,
kota, atau provinsi) yang memerlukan.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah

suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi

yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat

maupun daerah.
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Abdul Hafiz Tanjung (2009: 35) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah Daerah

adalah

“Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara
tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang
umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam
penyelenggaran urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Indra Bastian (2006: 15) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai,

“Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama
sektor publik.”

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Akuntansi

Keuangan Daerah adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan

pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah

(Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang

bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan

eksternal pemerintah yang memerlukan.

2.2.2.2. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang ada didaerah

dan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada era

sebelum reformasi alat yang yang digunakan manajemen keuangan daerah adalah

tata usaha daerah, setelah pasca reformasi alat pengelolaan yang digunakan adalah

akuntansi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi keterbatasan tata usaha

daerah dalam proses anggaran dan penyajian laporan yang lebih informatif

kepadapengguna.



19

Keuangan Daerah menurut PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah adalah:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.”

Sedangkan menurut Mamesah (1995), seperti dikutip oleh Abdul Halim (2002:

18) Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai:

“Semua hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang, demikian pula
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau
Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan
perundangan yang berlaku.”

2.2.2.3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007,ruang lingkup keuangan

daerah meliputi:

a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga;.

c) Penerimaan daerah;

d) Pengeluaran daerah;

e) Kekayaaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
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f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.2.4. Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan :

1. Pejabat yang diberi wewenang mendatangani SPD;

2. Pejabat yang diberi wewenang mendatangani SPM;

3. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

4. Pejabat yang diberi wewenang mendatangani SP2D;

5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

6. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,

belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran

pembiayaan pada SKPKD;

7. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran

pembantu SKPD; dan

8. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD, mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang mendatangani bukti penerimaan kas

dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
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d. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara

pengeluaran.

Dokumen-dokumen dalam pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan

keuangan daerah menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 yaitu:

 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.

 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar

penerbitan SPP.

 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
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dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan

anggaran oleh pengguna anggaran

2.2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan

Pemerintah No.71 tahun 2010 adalah rangkaian sistematik dari prosedur,

peneyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi

pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman

pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang

mengantur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang

standar akuntansi pemerintahan.

Abdul Halim (2012: D-15), pengertian Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah adalah:

“Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,
penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007

pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah

dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan
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sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan

dan pelaporan pertanggungjawaban (Indra Bastian, 2006).

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD sedangkan

sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.PPK-SKPD

mengkoordinasikan pelaksaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Abdul Halim (2012:84) mengatakan bahwa:

“Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik
maupun terkomputerisasi, mulai dari mulai pencatatan, penggolongan dan
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka
pertanggungjawaban pelakaksanaan APBD yang berkaitan dengan
penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD”.

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas

mencakup:

(1) Surat tanda bukti pembayaran

(2) Surat tanda setoran (STS)

(3) Bukti transfer

(4) Nota kredit bank

Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan:

(1) Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau

(2) Surat ketetapan retribusi (SKR);dan/atau



24

(3) Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi

penerimaan kas terdiri dari:

(1) Buku jurnal penerimaan kas;

(2) Buku besar; dan

(3) Buku besar pembantu.

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

 PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan

pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan

uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.

 Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam

buku besar rekening berkenaan.

 Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana ditutup sebagai

dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada penerimaan kas pada SKPKD.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas

mencakup:

(1) Bukti transfer

(2) Nota kredit bank

(3) Surat perintah pemindahbukuan

Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan:

(1) Surat tanda setoran (STS)

(2) Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah)
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(3) Surat ketetapan retribusi (SKR)

(4) Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan

(5) Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas

mencakup:

(1) Buku jurnal penerimaan kas

(2) Buku besar

(3) Buku besar pembantu

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada

SKPKD

 Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas

melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan

mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.

 Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam

buku besar rekening berkenaan.

 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan SKPKD.

2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD maupun SKPKD meliputi

serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksaan APBD yang dapat dilakukan secara manual

atau menggunakan aplikasi komputer.
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a. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi :

(1) Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-lansung; dan

(2) Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti

uang

(3) Persediaan/tambahan uang persediaan.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas

mencakup:

(1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(2) Nota debet bank

(3) Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya

Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan:

(1) Surat Perintah Membayar (SPM)

(2) Surat Penyediaan Dana (SPD)

(3) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi

pengeluaran kas mencakup:

(1) Buku jurnal pengeluaran kas

(2) Buku besar

(3) Buku besar pembantu

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
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 PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan

pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan

mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.

 Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke

dalam buku besar rekening berkenaan.

 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan SKPD.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas

mencakup:

(1) Surat perintah pencairan dana (SP2D)

(2) Nota debet bank

Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan:

(1) Surat penyediaan dana (SPD)

(2) Surat perintah membayar (SPM)

(3) Laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran

(4) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda teriman barang/jasa.

Buku yang digunaan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi

pengeluaran kas mencakup:

(1) Buku jurnal pengeluaran kas

(2) Buku besar

(3) Buku besar pembantu

Prosedur akuntansi pengeluaran kas merupakan fungsi akuntansi SKPD .
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 Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas

melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan

mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.

 Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam

buku besar rekening berkenaan.

 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan

laporan keuangan SKPKD.

3. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah.

a. Prosedur akuntansi aset pada SKPD

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan

akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,

dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.

 Pemeliharaan aset tetap yang berifat rutin dan berkala tidak

dikapitalisasi.

 Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila

memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah

kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau

menambah masa manfaat.

 Perubahan klasifikasi aset tetap berupa perubahan aset tetap ke

klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

 Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
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 Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan

dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa

manfaatnya.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa

bukti memorial dilampiri dengan:

(1) Berita acara penerimaan barang

(2) Berita acara serah terima barang

(3) Berita acara penyelesaian pekerjaan

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam

prosedur akuntansi aset mencakup:

(1) Buku jurnal umum

(2) Buku besar

(3) Buku besar pembantu

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat

pengurus dan penyimpan barang SKPD.

 PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau membuat bukti

memorial.

 Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat nformasi mengenai

jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset

tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

 Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum.

 Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
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 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan SKPD.

b. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD.

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses

pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,

rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan

penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali

dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

Bukti tansaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti

memorial dilampiri dengan:

(1) Berita acara penerimaan barang

(2) Surat keputusan penghapusan barang

(3) Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD)

(4) Berita acara pemusnahan barang

(5) Berita acara serah terima barang

(6) Berita acara penilaian

(7) Berita acara penyelesaian pekerjaan

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam

prosedur akuntansi aset mencakup:

(1) Buku jurnal umum

(2) Buku besar
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(3) Buku besar pembantu

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

 Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau

kejadian mebuat bukti memorial.

 Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai

jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset

tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

 Bukti memorial dicatat kedalam buku jurnal umum.

 Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian ast tetap.

 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan SKPKD.

4. Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD maupun SKPKD meliputi

serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian

selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer.

a. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD mencakup:

(1) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).

(2) Koreksi kesalahan pencatatan

(3) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas

(4) Pembelian secara kredit
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(5) Retur pembelian kredit.

(6) Pemindahtanganan atas aset tetap/barang miik daerah tanpa

konsekuensi kas.

(7) Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas

berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:

(1) Pengesahan pertanggungjawaban, pengeluaran (pengesahan SPJ)

(2) Berita acara penerimaan barang

(3) Surat keputusan penghapusan barang

(4) Surat pengiriman barang

(5) Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD)

(6) Berita acara pemusnahan barang

(7) Berita acara serah terima barang

(8) Berita acara penilaian

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam

prosedur akuntansi selain kas mencakup:

(1) Buku jurnal umum

(2) Buku besar

(3) Buku besar pembantu.

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD

 PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat

bukti memorial.
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 Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai

tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi

dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

 Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum

 Secara periodik jurnal atatu transaksi dan/atau kejadian selain kas

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan SKPD.

b. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD mencakup:

(1) Koreksi kesalahan pembukuan

(2) Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun

laporan keuangan pada akhir tahun.

(3) Reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap

(4) Reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan kemudian hari.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas

berupa bukti memorial dilampiri dengan:

(1) Berita acara penerimaan barang

(2) Surat keputusan penghapusan barang

(3) Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD)

(4) Berita acara pemusnahan barang

(5) Berita acara serah terima barang

(6) Berita acara penilaian
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(7) Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam

prosedur akuntansi selain kas mencakup:

(1) Buku jurnal umum

(2) Buku besar

(3) Buku besar pembantu

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada

SKPKD.

 Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian

membuat bukti memorial.

 Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai

tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi

dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

 Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum.

 Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

 Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan SKPKD.

2.3.Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen

yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan

(stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan

keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam
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pasal 30 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Laporan

Realisasi APBAN/D. Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

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

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut Governmental

Accounting Standard Board (GASB) adalah sebagai berikut:

1) Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menajdi akuntabel

secara publik;

2) Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang

mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber

data untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan

pada laporan sebagai informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan

keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan

yang mereka buat.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.01, tujuan

umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan

pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
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keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya, dengan:

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

dan ekuitas dana pemerintah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

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.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif

dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta

risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan

informasi bagi pengguna mengenai:

a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran; dan
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b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a) Aset;

b) Kewajiban;

c) Ekuitas dana;

d) Pendapatan;

e) Belanja;

f) Transfer;

g) Pembiayaan; dan

h) Arus kas.

2.3.2 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan.Laporan keuangan terutama digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
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a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan

ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan

pokok adalah:
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a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan.Unsur yang dicakup secara lansung oleh Laporan Realisasi

Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-

masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

2) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

3) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

4) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diaku sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

5) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana

bagi hasil.
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6) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

7) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil

divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas

lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

kenaikkan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup

oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing

unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
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penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiaanya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

d) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemeritahan dalam suatu

periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara lansung dalam Laporan

Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar

biasa, Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.

2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/

oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk

dana perimbangan dan dana bgai hasil.

4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
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biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali

atau pengaruh entitas yag bersangkutan.

e) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan

saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang

dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran

kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Negara/Daerah

2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Negara/Daerah

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan

Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi

lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
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menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan

Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

pelaporan;

(3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face)

laporan keuangan;

(5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsoliasinya dengan penerapan basis kas;

(6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan

keuangan.

2.4.Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Concepts Statement No. 2 FASB, dinyatakan bahwa kualitas

yang membedakan informasi yang “lebih baik” (lebih berguna) dari informasi

yang “inferior” (kurang berguna) adalah relevansi dan reliabilitas, serta sejumlah
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karakteristik lainnya yang terdapat dalam kedua kualitas tersebut.Dalam

pernyataan tersebut, informasi akuntansi dianggap andal jika dapat diverifikasi,

disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias.Reliabilitas sangat

diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk

mengevaluasi isi faktual dari informasi.

 Daya-uji (verifiability) ditunjukan ketika pengukur-pengukur independen,

dengan mengguankan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang

serupa.

 Ketepatan penyajian (representational faithfulness) berarti bahwa angka-angka

dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan

terjadi.

 Netralitas (neutrality) berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk

kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus

faktual, benar, dan tidak bias. Standar harus bebas dari bias agar kita memiliki

laporan keuangan yang kredibel. Jika tidak kredibel, maka laporan keuangan

tidak akan digunakan. Jika laporan keuangan bias (hasil rekayasa), maka publik

akan kehilangan kepercayaan dan tidak akan lagi menggunakannya.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan

dan Penyajian Laporan Keuangan, disebutkan bahwa agar bermanfaat maka

informasi harus andal (reliable).Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

penggunaannya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari yang

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi
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mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

1) Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya

tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang

seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan

untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam

mengindentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau

dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai

dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

2) Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainyang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat

dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya

bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu

konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hokum.

3) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak

tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada

usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak,
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sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai

kepentingan berlawanan.

4) Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian

peristiwa dan keadaan tertentu.Ketidakpastian semacam itu diakui dengan

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan

pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan

keuangan.Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat

melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian.

5) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap

dalam batasan materialitas dan biaya.Kesengajaan untuk tidak

mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar

atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna

ditinjau dari segi relevansi.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa informasi dikatakan andal

jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material., menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian jujur
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Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap

menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

Dalam perkembangan sistem informasi dan TI juga memberikan kesempatan bagi

organisasi untuk meningkatkan pengendalian internalnya.Ada 4 prinsip secara

umum untuk menetapkan keandalan suatu sistem yaitu:

1. Ketersediaan (availability). Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan

digunakan dengan mencantumkannya pada pernyataan atau perjanjian tingkat

pelayanan.

2. Keamanan (security). Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang

tidak memiliki otorisasi. Hal ini akan membantu mencegah: a) penggunaan yang

tidak sesuai, pemutarbalikan, penghancuran atau pengungkapan informasi dan

software, serta, b) pencurian sumber daya sistem.

3. Dapat dipelihara (maintainability). Sistem dapat diubah apabila diperlukan

tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem.Hanya

perubahan dokumen yang memiliki otorisasi dan teruji sajalah yang termasuk
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dalam sistem dan data terkait.Bagi seluruh perubahan yang telah direncanakan dan

dilaksanakan, harus tersedia sumber daya yang mengelola, menjadwalkan,

mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan perubahan ke pihak manajemen

dan para pemakai yang memiliki otorisasi.

4. Integritas (integrity). Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat

waktu dan diotorisasi.Sebuah sistem dikatakan memiliki integritas apabila dapat

melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara keseluruhan

dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak

disengaja.

2.5. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap

KeandalanPenyajian Laporan Keuangan

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat

waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi

yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi,

Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk

pengembangan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu diperlukan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem

lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual

Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA). Sistem MAKUDA tersebut sudah

tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan

keuangan yang diperlukan saat ini(Lyna Latifah dan Arifin Sabeni, 2007).
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Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan

teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan oleh

Desi Indriasari & Ertambang Nahartyo (2008). Uraian dan temuan empiris

mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan

memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan

banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun

predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing. Pemanfaatan teknologi

informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.Penelitian itu juga

mengatakan bahwa pemanfaatan sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap

keandalan penyajian laporan keuangan.

Menurut Devi Roviyantie (2011) dalam penelitian yang berjudul pengaruh

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.Hasil penelitiaanya

menunjukan bahwa sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.Dengan demikian sistem

akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh terhadap keandalan penyajian

laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2004: 35) mengatakan bahwa untuk dapat

menghasilkan laporan keuangan yang andal.Pemerintah daerah harus memiliki

sistem akuntansi yang andal.Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan

keuangan yang dihasilkan kurang andal utnuk pembuatan keputusan.Oleh karena

itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal diperlukan penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.
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Salah satu hal mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan

pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem

informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun

yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian

intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian

intern organisasi.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah

daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan sera dipatuhinya peraturan perundang-

undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a)

keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c)

kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan

pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan

secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong

dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern.

Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem

akuntansi antara lain: (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir,

dokumen, dan catatan,dan (d) pemisahan tugas.

Dengan demikian, dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan

pada daerah secara efektif akan memberikan peningkatan terhadap pengendalian
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intern organisasi sehingga dapat dihasilkan peningkatan kualitas terhadap

keandalan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

2.6.Kerangka Pemikiran

Dalam rangka reformasi di bidang keuangan negara, pemerintah telah

melakukan beberapa pembaharuan diantaranya adalah pembaharuan dalam hal

landasan hukum. Pembaharuan ini ditandai dengan dikeluarkannya satu paket

perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU)

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu hal penting yang diatur dalam paket ketentuan tersebut, adalah

adanya kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa

Laporan Keuangan yang telah di periksa oleh BPK. Laporan Keuangan

Pemerintah tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).Bentuk dan isi laporan keuangan

tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan (SAP). SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menghasilkan laporan

keuangan yang sesuai dengan SAP tersebut, pemerintah harus merancang dan

menerapkan sistem akuntansi.
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Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah

dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan

dan pelaporan pertanggungjawaban (Indra Bastian, 3: 2006). Tujuan SAK yaitu

tersedianya informasi yang berguna dan berkualitas, terjaganya aset-aset

pemerintah, tersedianya laporan keuangan yang andal,relevan, dan tepat waktu

yang akan digunakan sebagai bagian dari penilaian kinerja keuangan maupun

kineja operasional dari suatu organisasi pemerintahan.

Di dalam SAK, selain pengelolaan keuangan yang dilakukan secara

manual, pencatatan transaksi juga dilakukan secara terkomputerisasi.Hal ini

diharapkan memudahkan instansi pemerintah dalam membuat laporan keuangan

agar kualitas dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih

baik.Selain itu, dengan adanya sistem terkomputerisasi ini maka kesulitan dalam

pengklasifikasian dan pencatatan dapat diminalisasi.Oleh karena itu, pengukuran

keberhasilan pelaksanaan SAK dinilai berdasarkan atas dihasilkannya SAK

tersebut secara efektif, serta dipenuhinya unsur ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Lyna Latifah dan Arifin Sabeni, 2007).

Laporan keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum

pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus

pemakainya.Laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah daerah

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang meliputi laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan(Lamp II PP
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71/2010). Laporan keuangan yang  memenuhi karakteristik andal apabila

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang

memberikan jaminan keterandalan dan ketepatwaktuan penyajiannya agar berguna

dalam pengambilan keputusan (Shinta Permata Sari dan Banu Witono, 2014).

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif

laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami.Dalam penelitian Dita Afrianti (2011) disebutkan keandalan adalah

kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar

atau valid.Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi

tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Menurut Paragraf  38  PP 71 Tahun 2010 disebutkan informasi yang andal

memenuhi karakteristik penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (verifiability), dan

netralitas. Penyajian yang jujur adalah informasi menggambarkan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar

diharapkan untuk disajikan.Dapat diverifikasi dimaksudkan bahwa informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan

lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan

yang tidak berbeda jauh.Netralitas dimaksudkan bahwa informasi diarahkan pada

kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
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Dalam PP No. 71 tahun 2010 disebutkan bahwa terdapat beberapa

kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas

pada : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa,

pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,

pemerintah. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan

informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan

yang menjadi sasaran informasi,Informasi akan bermanfaat apabila informasi

tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat

jika pemakai mempercayai informasi tersebut.

Dari hasil temuan BPK diketahui bahwa masih banyak laporan keuangan

pemerintah yang belum dapat diyakini keandalannya.Banyak faktor yang

menyebabkan laporan keuangan tidak andal salah satunya dalam hal pencatatan

dan pengklasifikasian akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan.Basis

akuntansi pemerintah yang digunakan yaitu cash toward accrual, dimana laporan

realisasi anggaran diakui dengan basis kas sedangkan neraca diakui dengan basis

akrual, bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan.Beberapa pemerintah daerah,

mengeluhkan kurangnya SDM yang mampu melakukan pencatatan akuntansi

secara tepat.Namun demikian permasalahan merekrut tenaga akuntansi terdidik

untuk membuat laporan keuangan juga perkara mudah.
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Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, maka kerangka

pemikiran secara singkat dapat ditunjukan dalam bentuk bagan pemikiran

sebagaiberikut :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2.7.Hipotesis Penelitian

Sistem Akuntansi Keuangan adalah suatu sistem yang

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan

keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada

masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Tujuan SAK

yaitu tersedianya laporan keuangan yang relevan, andal dan tepat waktu.

Didalam SAK, selain pengelolaan keuangan keuangan dilakukan secara

manual, pencatatan transaksi juga dilakukan secara terkomputerisasi. Selain itu

adanya sistem terkomputerisasi ini maka kesulitan dalam pengklasifikasian dan

pencatatan dapat diminimalisasi.Hal ini diharapakan memudahkan instansi

Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah:

 Pengumpulan data

 Pencatatan &
Pengikhtisaran

 Pelaporan

(Permedagri No. 59
Tahun 2007)

Keandalan Penyajian
Laporan Keuangan :

 Jujur

 Dapat Diverifikasi

 Netral

(PP No. 71 Tahun
2010)
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pemerintah dalam membuat laporan keuangan dan keandalan laporan keuangan

yang dihasilkan lebih baik.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki transaksi yang kompleks

dan besar volumenya, dan pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam

proses pengolahahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan

terbebas dari kesalahan material. Manfaat teknologi informasi dapat

meminimalisir terjadinya kesalahan. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi

informasi mungkin akan berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan

pemerintah (Desi Indriasari dan Ertambang Narhatyo, 2008).

Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan pelaksaan SAK dinilai

berdasarkan atas dihasilkannya laporan keuangan yang memenuhi unsur

karakteristik kualitatif, dilaksanakannya SAK tersebut secara efektif, serta

dipenuhinya unur-unsur ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis ingin meneliti pengaruh

implementasi Sistem Akuntansi Keuangan terhadap keandalan penyajian laporan

keuangan dengan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: Semakin

baik implementasi Sistem Akuntansi keuangan akan semakin meningkat pula

keandalan penyajian laporan Keuangan. Maka hipotesis yang diuji dalam

penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana suatu variabel mempengaruhi

variabel yang lainnya, yaitu pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan

terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.Rancangan hipotesis ini dimulai

dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).
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Ho: Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Ha:  Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh seacara

signifikan terhadap keandalan pnyajian laporan keuangan


