
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 Beberapa pengertian akuntansi yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam 

penelitian ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi 

sebelum mengenal lebih jauh mengenai akuntansi pemerintah daerah atau akuntansi 

sektor publik, menurut Accounting Principles Board sebagaimana diungkap oleh Abdul 

Halim ( 2002:28 ) mengatakan :  

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi 
kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang 
dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam 
membuat pilihan yang nalar diantara alternatif arah tindakan “. 

 
 Menurut Modul Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  (2006:08) 

sebagaimana yang dikutip dari Horngern diungkapkan bahwa  

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian 

informasi agar dapat dipakai sebagai dasar pengumpulan keputusan atau 

kebijaksanaan”. 

 Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa akuntansi merupakan suatu 

disiplin ilmu yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu 

mengenai keadaan keuangan perusahaan, baik untuk pemakai internal ataupun ekternal 

yang berguna dalam pengambilan keputusan. 

 Dapat pula kita tarik kesimpulan bahwa : 

1. Fungsi ( peran ) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama 

yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. 



2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai 

input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang 

rasional. 

 Menurut Ahmed Riski (2000:38) akuntansi diartikan sebagai  

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian informasi 

ekonomi untuk pembuatan pertimbangan dan keputusan oleh pengguna 

informasi”.  

  Sedangkan menurut AICPA yang dikutip dalam modul konsep akuntansi 

pemerintah daerah (2006:8) akuntansi didefinisikan sebagai berikut :  

“Seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara-cara 

tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang 

umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil -hasilnya”. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian 

peristiwa-peristiwa ekonomis dari sebuah organisasi sehingga menghasilkan suatu 

informasi akuntansi yang dapat digunakan ole pemakai informasi dri pihak internal 

maupun ekternal yang akan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan 

ekonomi adalah keputusan yang berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh suatu 

organisasi.  

 

 

 

 



2.2 Akuntansi Sektor Publik 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

 Akuntansi pemerintah tidaklah sama dengan akuntansi sektor publik. Dimana, 

cakupan akuntansi pemerintah lebih luas daripada akuntansi sektor publik. Namun, 

dibeberapa buku disebutkan bahwa akuntansi pemerintah merupakan kajian akuntansi di 

sektor publik. Hal ini dikarenakan secara kelembagaan, domain publik antara lain 

meliputi badan pemerintah, BUMN, BUMD, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya. 

 Menurut Mardiasmo (2002 : 2) mengatakan bahwa  

“Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. 
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga 
setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. 
Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu 
entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan 
barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak 
publik”. 
 

 Menurut Bachtiar Arif dan Muchlis (2002:03) diungkapkan bahwa   

“Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas 
pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah 
berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu 
transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi  keuangan”. 

 
 Sedangkan menurut Soemarso (2002:09) mengatakan bahwa  

“Akuntansi pemerintahan  adalah bidang yang mengkhususkan diri dalam 
pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan 
pemerintah. Ia menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan 
(business aspect) dari dalam keuangan Negara. Disamping itu, bidang ini 
mencakupi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran Negara 
termasuk di dalamnya adalah kesesuaian dengan undang-undang yang 
berlaku”. 
 

 Pada prinsipnya akuntansi pemerintahan mendasarkan kegiatan pada fungsi 

kuantitatif berdasarkan pola atau standar yang berlaku, hal yang membedakannya dengan 

akuntansi organisasi laba adalah ketentuan yang didasarkan pada perundang-undangan 



yang berlaku pada Negara yang bersangkutan. Sehingga dapat menimbulkan perbedaan 

tertentu pada penetapan standar atau sistem akuntansi yang digunakan. 

 

2.2.2 Karakterisitik Akuntansi Sektor Publik 

 Oleh karena sifatnya yang memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan hak publik menyebabkan adanya beberapa karakteristik khusus yang 

menjadi pembeda antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi perusahaan. Perbedaan 

sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan 

lingkungan yang mempengaruhinya. 

 Menurut Mardiasmo (2002:03), 

 “Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi atau lembaga 

pemerintah meliputi sektor ekonomi, politik, kultur  dan demografi.” 

 Menurut Bachtiar Arif dan Muchlis (2002:07) akuntansi sektor publik memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Berbeda dengan akuntansi bisnis 

Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga di dalam akuntansi sektor publik 

tidak terdapat laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang 

berkaitannya dengannya. 

2. Tidak ada laporan laba 

 Karena tidak berorientasi pada laba maka tidak terdapat laporan laba. Pada 

 akuntansi sektor publik tidak adanya biaya penyusutan dan prinsip matching cost  

against revenue. Hasil kegiatan dilaporkan dalam laporan operasional berupa 

surplus/defisit. 



3. Anggaran merupakan batas tertinggi ( plafond) 

 Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. 

 Anggaran merupakan hal terpenting bagi pemerintah karena menjadi dasar 

 pelaksanaan kegiatan. Anggaran merupakan plafond dan tidak boleh ada 

 pergeseran dari satu perkiraan ke perkiraan lain. 

4. Menggunakan lebih dari satu dana 

 Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintahan sangat 

 banyak sehingga perlu dibentuk dana-dana tersendiri. 

5. Sangat bergantung pada undang-undang 

 Bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. 

 Apabila terdapat pertentangan antara transaksi dan peraturan maka akan 

 didahulukan peraturannya. 

6. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca 

Publik/masyarakat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis. Kontribusi 

rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan 

pemegang saham yang mengharapkan dividen/keuntungan dari penjualan modal 

sahamnya. 

 Karakteristik organisasi non-bisnis antara lain menerima sejumlah uang dari 

sumber-sumber yang tidak mengharapkan pengembalian uang ataupun keuntungan 

ekonomis dari sumber yang disediakan. Selain itu, kegiatan operasinya tidak semata-mata 

mencari laba ataupun yang setara dengan laba, juga tidak adanya kepemilikan yang 

dimiliki seseorang yang dapat dijual atau dipindahkan (dihapuskan). 



 Meskipun terdapat perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi 

bisnis yang disebabkan oleh karakteristik akuntansi pemerintahan, antara akuntansi 

pemerintahan dan akuntansi bisnis juga memiliki beberapa persamaaan, persamaan 

tersebut yaitu : 

1. Memberikan informasi atas posisi keuangan 

2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum 

3. Bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi 

4. Menggunakan sistem bagan perkiraan standar 

 Dalam memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh akuntansi pemerintahan. Seperti yang 

terdapat pada pedoman akuntansi pemerintahan yang dikeluarkan PBB yang isinya dapat 

diringkas sebagai berikut : 

1. Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, UU dan peraturan lain. 

Akuntansi pemerintahan dirancang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh UUD, UU dan peraturan lain. 

2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. 

 Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi 

 anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. 

3. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. 

Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk 

mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dan harus menunjukkan akuntabilitas 

keuangan Negara yang andal dari sisi objek, tujuan penggunaan dana dan 

organisasi yang mengelolanya. 



4. Memudahkan pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan. 

Sistem akuntansi pemerintahan yang dikembangkan harus memungkinkan aparat 

pemeriksaan untuk melaksanakan tugasnya. 

5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. 

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi 

pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan agar tercapai efisiensi, 

efektifitas dan relevansi. 

6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara efektif. 

Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara 

efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan. 

7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna 

pengembangan, rencana, dan program. 

Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan 

pengguna informasi keuangan. 

8. Pengadaan suatu perkiraan. 

Perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan 

dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah. 

 

2.2 3 Fungsi Akuntansi Sektor Publik 

            Konsep dasar dari fungsi akuntansi sektor publik adalah akuntabilitas 

pertanggung jawaban pengurusan keuangan publik (public accountability) dimana 

akuntansi sektor publik secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan 

yang dibutuhkan. 



            Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:02) mengungkapkan bahwa  
 

“Pemerintah daerah memerlukan ahli penyedia informasi akuntansi untuk 
memenuhi kebutuhan manajemen dan pengambilan keputusan ekonomi 
yang diharapkan dapat memungkinkan pengalokasian berbagai sumber 
daya ekonomis pemerintahan daerah secara efisien dan efektif. Dengan kata  
lain, akuntansi sektor publik merupakan suatu alat untuk menciptakan atau 
melakukan elaborasi good government governance secara riil”. 

 
Diungkapkan pula oleh Mardiasmo (2002:01) bahwa 

“Organisasi sektor publik tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien 
memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas 
aktifitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat  
dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain 
publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan 
sektor swasta”. 
  
Mardiasmo (2002:02) juga mengungkapkan bahwa  

“Fungsi akuntansi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh 
sektor swasta misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan 
publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, dan 
transportasi publik. Namun fungsi birokrasi tidak dapat digantikan oleh 
sektor swasta”. 
 
Dari uraian-uraian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa akuntansi pada 

sektor publik memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan. 

Dimana hasil yang terpenting adalah dalam hal pelayanan kepentingan publik dan 

pertanggung jawaban pengurusan keuangan publik agar sesuai dengan kebijakan ataupun 

peraturan sehingga dapt mewujudkan akuntabilitas publik. 

 

 

 

 

 



2.2.4 Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

             Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses 

pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk 

pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. 

             Mardiasmo (2002:160) mengatakan bahwa  

“Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan 
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan 
surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan L/R, laporan aliran kas, 
neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-
finansial”. 
 

              Pengguna laporan keuangan pemerintah menurut International Federation of 

Accountants Public Sector Committee (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut :  

1. Badan Legislatif dan badan-badan lain yang mempunyai kekuasaan mengatur dan 

mengawasi. 

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. 

Laporan tersebut akan memberikan informasi yang dapat membantunya untuk 

 mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan 

terhadap ketentuan perundang-undangan, kondisi keuangan dan kinerja. 

2. Rakyat 

 Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan yang terdiri dari 

 para pembayar pajak, pemilih, kelompok-kelompok yang mempunyai interes 

 khusus dan memperoleh pelayanan atau manfaat dari pemerintah. 

3. Investor dan kreditur 

Pemerintah harus memberikan informasi yang berguna kepada investor dan 

kreditur pemerintah yang berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam 



 membiayai kegiatan-kegiatannya serta memenuhi kewajiban dan 

komitmennya. 

4. Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain.  

Seperti para investor dan kreditur, pemerintah lain, badan internasional dan para 

penyedia sumber lain menurut interes terhadap kondisi keuangan pemerintah, 

Selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan 

kebijakan-kebijakan. 

5. Analis ekonomi dan keuangan 

Para analis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, 

menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan 

keuangan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah ekonomi dan keuangan. 

Karena luasnya lingkup pengguna laporan keuangan maka dapat disimpulkan 

bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena semakin 

banyak informasi yang dibutuhkan, baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat 

sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan 

yang berbeda, misalnya untuk tujuan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, bahkan 

untuk tujuan politik. 

      Secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah adalah : 

1. Kepatuhan dan pengelolaan 

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif 

3. Perencanaan dan informasi otorisasi 

4. Kelangsungan organisasi 

5. Hubungan masyarakat 



6. Sumber fakta dan gambaran 

            Berdasarkan SAPP yang baru akan dihasilkan laporan keuangan seperti neraca, 

laporan operasi dan daftar lainnya dengan perkiraan utama sebagai berikut : 

Perkiraan Neraca :   

- Asset lancar 

- Investasi permanen 

- Asset tetap 

- Asset lain-lain 

- Kewajiban lancar 

- Kewajiban jangka panjang 

- Ekuitas dana 

- Ekuitas dana lancar 

- Ekuitas dana yang diinvestasikan 

Perkiraan Operasional : 

- Penerimaan / pendapatan 

- Pengeluaran / belanja 

Perkiraan Anggaran : 

- Estimasi pendapatan 

- Apropriasi 

- Allotment 

Apropriasi menunjukkan persetujuan DPR kepada pemerintah pusat untuk 

melakukan pembelanjaan sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam UU APBN. 

Jml anggaran belanja APBN nerupakan jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan 



pemerintah selama tahun anggaran. Sedangkan allotment atau otorisasi kredit anggaran 

merupakan bagian dari appropriasi yang dialokasikan kepada instansi untuk membelanjai 

kegiatannya. Dokumen allotment menetapkan jenis-jenis kegiatan serta jumlah anggaran 

maksimum yang disediakan untuk kegiatan tersebut.  

 

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya menurut Abdul Halim 

(2004:34) bahwa : 

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang 
saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 
menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk 
laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern, 
Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.” 
 
Prosedur yang dimaksudkan disini adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud 

dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat 

membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya, 

transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya 

adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan sistem pencatatan atas 

dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan 

keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. 

Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar dalam akuntansi 

yang penting. Hal ini disebabkan asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi 



dilakukan yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi 

keuangan. 

 

2.3.2 Sistem Pencatatan 

Akuntansi pemerintahan daerah atau akuntansi keuangan daerah merupakan salah 

satu jenis dari akuntansi secara umum, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga 

terdapat proses pengidentifikasian, pegukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-

transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. 

Abdul Halim (2004:34) mengatakan bahwa  

“Sistem pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi melalui   

penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.” 

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan akuntansi 

keuangan daerah selama ini adalah pembukuan padahal menurut akuntansi, pengertian 

demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem pencatatan.  

Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem 

pencatatan single entry, double entry dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan 

sistem pencatatan single entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem 

pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan 

bagian dari akuntansi. 

 

2.3.2.1 Single Entry  

              Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku 

tunggal.  Abdul Halim (2004:35) mengatakan  



“Dalam sistem pencatatan single entry pencatatan transaksi ekonomi 
dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat 
bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang 
berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi penegeluaran”. 

 
                Sistem pencatatan single entry atau tata buku tunggal ini memiliki kelebihan 

yaitu sederhana dan mudah untuk dipahami. Akan tetapi, sistem ini kurang bagus untuk 

pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena 

itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi 

kelemahan sistem ini. Sistem tersebut adalah sistem pencatatan double entry. Sistem 

double entry inilah yang sering disebut sebagai akuntansi. 

 

2.3.2.2 Double Entry 

         Sistem pencatatan double entry juga sering disebut dengan sistem tata buku 

berpasangan dan merupakan awal lahirnya ilmu akuntansi yang dicetuskan oleh Luca 

Pacioli dalam artikelnya yang berjudul “Summa Arithmatica Geometri Proportion et 

Proportionalita”. Menurut Abdul Halim (2004:36) 

  “Sistem pencatatan double entry pada dasarnya mencatat suatu transaksi 

ekonomi dua kali, sehingga membentuk suatu perkiraan dalam dua sisi yang 

berlawanan yaitu sisi debit dan kredit secara berpasangan”. 

         Double entry accounting dapat menyediakan pencatatan yang akurat, karena setiap 

transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat. Akun penyeimbang berfungsi 

sebagai media cross-check, sehingga pencatatan akun akan lebih tepat. Double entry 

accounting juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal 

yang akurat karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. 

 



2.3.2.3 Triple Entry 

            Menurut Abdul Halim (2004:37) sistem pencatatan triple entry adalah 

 “Pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double 

 entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran”.  

Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub-bagian 

pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada 

buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. 

 

2.3.3 Pengakuan Akuntansi 

            Secara sederhana, pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. 

Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis 

akuntansi. Partono (2001:16) sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim mengatakan bahwa, 

 “Basis pencatatan adalah himpunan standar akuntansi yang menetapkan 
kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui 
untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan 
penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari 
sifat pengukuran tersebut”. 

 
            Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan 

biaya / belanja (expenditure). Ada dua basis dalam akuntansi yaitu basis kas (cash basis) 

dan basis akrual (accrual basis). Selain itu, dikenal juga basis kas modifikasi (modified 

cash basis) dan basis akrual modifikasi (modified accrual basis). 

            Beberapa orang berpendapat bahwa secara konsepsional hanya terdapat dua basis 

akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual. Basis diantara keduanya merupakan langkah 

transisi dari basis kas ke basis akrual. 

 



 
2.3.3.1 Cash Basis 

            Basis kas menetapkan bahwa pengakuan, pencatatan transaksi ekonomi hanya 

dialakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Menurut Kep. 

Bupati (2006:27) dikatakan bahwa  

“Dalam metode pencatatan cash basis, pencatatan (penjurnalan) dilakukan 
pada saat kas diterima untuk pendapatan dan pada saat kas dikeluarkan 
untuk biaya (belanja). Pencatatan ini mudah dilakukan tetapi tidak 
menunjukkan kondisi real hak dan kewajiban, sehingga transparansi dan 
akuntabilitas akan sangat lemah. Laporan neraca akan sulit dibuat dan 
disajikan. Selain itu, pencatatan dilakukan pada satu sisi saja sehingga akan 
mempersulit dalam mencari kesalahan yang mungkin terjadi.” 

 
            Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cash basis dianggap kurang tepat 

dalam melakukan pengukuran dan pencatatan atas berbagai aktivitas yang berhubungan 

dengan pembukuan akuntansi dan pelaporan dana pemerintah. 

            Akan tetapi menurut Kusnadi (2000:107)  

“Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil dan tidak terlalu 
banyak aktivitasnya serta sederhana (tidak rumit), penerapan cash basis 
masih dipandang sebagai pengecualian dan tidak perlu dipermasalahkan 
meskipun secara teoritis banyak mengandung kelemahan.” 

 

2.3.3.2 Accrual Basis 

            Accrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Menurut Kep.Bupati (2006:27) 

diungkapkan bahwa, 

“Metode akrual adalah metode pencatatan yang dilakukan pada saat 
terjadinya pengalihan hak dan kewajiban, yaitu terdapatnya hak 
penerimaan untuk pendapatan dan terjadinya kewajiban pembayaran untuk 
biaya (belanja). Pencatatan ini sulit dilakukan tetapi menunjukkan kondisi 
riil hak dan kewajiban, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya sangat 
tinggi. Laporan neraca riil dapat terlihat setiap saat. Serta memudahkan 



melakukan pencarian kesalahan karena pencatatan dilakukan di dua sisi 
(double entry).”  

            
            Metode pencatatan dengan konsep accrual basis ini akan mencakup pencatatan 

terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban di masa yang 

akan datang. Accrual basis akan mempunyai atau meliput semua aktivitas dibandingkan 

dengan cash basis. 

 

2.3.3.3 Modified Cash Basis 

            Menurut Kep. Bupati (2006:27) mengatakan bahwa  

“Basis kas modifikasi mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun 

anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran 

berdasarkan basis akrual.”  

Metode pencatatan ini agak sulit untuk dilakukan tetapi menunjukkan kondisi riil 

hak dan kewajiban. Dalam metode ini, laporan neraca dapat dibuat dan disajikan pada 

akhir tahun dan pencatatan dilakukan di dua sisi (double entry). 

 

2.3.3.4 Modified Accrual Basis 

            Menurut Kep. Bupati (2006:27) diungkapkan bahwa 

“Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas 
untuk transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian 
besar transaksi. Pencatatan dilakukan pada saat kas diterima untuk 
pendapatan dan pada saat kas dikeluarkan untuk biaya (belanja) untuk 
kemudian dilakukan penyesuaian di akhir tahun untuk menentukan hak dan 
kewajiban.” 
 
 Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. 

General Accounting Standard Board menentukan basis akuntansi yang bersifat belanja 



adalah modified accrual basis. Dengan menggunakan modified accrual basis, pendapatan 

diakui pada saat terukur (measureable) dan tersedia. Menurut American Institute of 

Public Accountant, modified accrual basis menawarkan dasar perhitungan dan 

pengakuan yang efektif di dalam akuntansi pemerintahan khususnya dalam dana 

pemerintahan. Pendapatan dicatat sewaktu diterima dalam bentuk kas, sedangkan selain 

pendapatan dicatat atas dasar akrual.  

 

2.3.4 Pelaporan 

            Sesuai dengan siklus akuntasi, setelah menyusun Neraca saldo setelah 

penyesuaian, disusunlah laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca 

saldo setelah penyesuaian. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba/rugi, laporan 

perubahan modal, neraca dan laporan arus kas. 

            Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2001:123)  

“Akuntansi keuangan daerah terdiri dari laporan posisi keuangan/neraca, 

laporan kinerja keuangan surplus/defisit, laporan arus kas, dan laporan 

perhitungan anggaran.” 

            Sebagaimana halnya laporan laba/rugi menunjukkan hasil usaha perusahaan 

dalam rentang waktu tertentu, laporan surplus/defisit anggaran juga menunjukkan kinerja 

pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana APBD. Dengan demikian laporan 

surplus atau defisit anggaran juga menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu 

periode dan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut pada waktu yang sama. 

            Laporan perubahan ekuitas dana menyajikan informasi mengenai perubahan 

surplus dan defisit anggaran akibat berbagai transaksi yang terjadi dalam satu periode. 



Laporan perubahan ekuitas dana merupakan pelengkap dari laporan surplus/defisit 

anggaran. 

            Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas 

ekonomi pada suatu periode tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi 

keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. 

            Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas 

selama periode tertentu. 

 

2.4 Akuntabilitas Sektor Publik 

            Akuntabilitas merupakan  salah satu prinsip utama dalam pengelolaan 

pemerintahan yang baik (good government governance). Menurut IMF sebagaimana yang 

terdapat dalam situs resmi IMF (WWW.IMF.org),  

Prinsip akuntabilitas dalam kepemerintahan akan terwujud apabila : 
1. Terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi 

kepemerintahan. 
2. Ketersediaan sistem informasi bagi publik mengenai kepemerintahan. 
3. Sistem anggaran yang terbuka. 
4. Adanya lembaga independen yang mengawasi seluruh proses 

kepemerintahan. 
 

Dari beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kepemerintahan 

dapat dicapai apabila pemisahan fungsi, tugas, serta wewenang dapat dijalankan dengan 

baik, transparan dalam penyediaan informasi, sistem anggaran yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan pengelolaan sumber ekonomi dikemukakan secara terbuka kepada publik. 

Akuntabilitas pemerintah juga dapat berjalan dengan baik apabila terdapat suatu badan 

atau lembaga yang dapat mengontrol bagaimana proses kepemerintahan tersebut 

dilaksanakan. 



2.4.1 Prinsip Akuntabilitas 

 Salah satu unsur dalam konsep Good Governance adalah apa yang dimaksud 

dengan adanya akuntabilitas. Dimana konsep dan pengungkapan perlunya akuntabilitas 

sebagai suatu sistem, keberadaannya sudah cukup lama, dikarenakan sejarah akuntansi 

sudah dimulai sejak jaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM, dimana pada saat itu 

sudah dikenal adanya hukum Hamurabi yang mewajibkan seorang raja untuk 

mempertanggung jawabkan segala tindakan kepada pihak yang memberi kewenangan 

kepadanya. 

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan suatu entitas untuk 

memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. 

Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Setiap informasi tertentu dapat 

relevan dalam cara berbeda untuk memperoleh judgement mengenai akuntabilitas. 

Dalam akuntansi terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 

tindakan dan kegiatan terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan 

kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut 

pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. 

      Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan 

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 

Menurut J.B Ghartey dalam Crisis, Accountability and Development in the Third 

World (Modul 1 AKIP 2000:21)  



“Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terh adap pertanyaan yang 

berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang 

mana, dan bagaimana pelayanan tersebut dilakukan.” 

Deklarasi Tokyo (Modul AKIP 2000:22) mengenai petunjuk akuntabilitas publik 

menetapkan definisi sebagai berikut bahwa  

“Akuntansi merupakan kewajiban-kewajiban dari indiv idu-individu atau 
penguasa-penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber 
daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-
hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial, dan 
program”. 
 

            Prinsip akuntabilitas juga mensyaratkan bahwa di dalam setiap pengambilan 

keputusan baik di lingkungan pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil 

harus akuntabel terhadap masyarakat luas. 

 

2.4.1.1 Akuntabilitas Kejujuran  

 Negara dibentuk dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku hal ini berarti 

segala bentuk kegiatan pemerintahan sebagai perwujudan aspirasi publik harus pula 

menekankan pada kepatuhan terhadap hukum tersebut. Karena pada dasarnya ketentuan 

hukum dibuat agar pelaksanaan segala kegiatan dapat berjalan dengan semestinya, 

terutama dalam hal pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga 

pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan kegiatannya secara jujur sesuai 

hokum yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002:22)  

“Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindara n penyalahgunaan 
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
penggunaan sumber dana publik”. 

 



2.4.1.2 Akuntabilitas Proses 

 Dalam melaksanakan kegitan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban 

pemerintah terhadap publik terdapat proses yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pemerintah sebagai sarana pelayanan publik harus melaksanakan kegiatannya sesuai 

dengan proses yang telah ditetapkan, dengan kata lain jangan sampai terjadi hal-hal yang 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

 Menurut Mardiasmo (2002:22) dikatakan bahwa 

“Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur 
administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya”. 

 

2.4.1.3 Akuntabilitas Program 

 Sebagai development agent pemerintah harus selalu memiliki strategi yang tepat 

dalam pencapaian tujuan demi pelayanan masyarakat, hal tersebut diharapkan dapat 

mewujudkan akuntabilitas pemerintah terhadap program yang telah ditentukan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:22) bahwa  

“Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal.” 

 
 
2.4.1.4 Akuntabilitas Kebijakan 

 Untuk menstabilkan pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang 

terbaik maka pemerintah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga 

dapat sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Karena dengan kebijakan yang 



tepat dapat dilaksanakan pelayanan publik dengan baik. Seperti yang diungkapkan 

Mardiasmo (2000:22) bahwa  

“Akuntabililitas kebijakan terkait dengan pertanggu ng jawaban pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil 

pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas”. 

 

2.4.2 Lingkungan yang mempengaruhi 

            Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan akan sangat 

mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan tersebut. Lingkungan yang mempengaruhi 

pencapaian akuntabilitas suatu entitas antara lain lingkungan internal dan eksternal yang 

merupakan faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah keefektifan 

pertanggung jawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan 

kepadanya. 

            Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas pemerintah antara lain : 

1. Falsafah dan konstitusi Negara 

2. Tujuan dan sasaran pembangunan Negara 

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntabilitas 

6. Penegakan hukum yang memadai 

7. Tingkat keterbukaan 

8. Pengelolaan 

9. Sistem manajemen birokrasi 



10. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program 

            Seluruh faktor tersebut tidak saling bertentangan atau bertolak belakang akan 

tetapi saling mempengaruhi corak akuntabilitas secara simultan dan saling terkait satu 

sama lain, sehingga akan sulit apabila diuraikan pengaruhnya tanpa mengaitkan faktor 

yang satu dengan yang lainnya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


