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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem  

2.1.1 Definisi Sistem 

 Banyak ahli yang mengemukakan definisi sistem secara berbeda-beda. 

Menurut Romney dan Steinbart (2006:2) menyatakan bahwa : 

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan” 

 

 Sedangkan menurut Robert dan Vijay (2005:7) adalah : 

“Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk 

melaksanakan satu atau kelompok aktivitas.” 

 

 Definisi sistem lainnya dikemukakan oleh Jogiyanto (2006) adalah : 

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan sasaran tertentu”. 

 

 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu 

jaringan yang terdiri dari rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk 

mencapai tujuan. 
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 Suatu sistem memiliki ciri-ciri khusus yang menyertainya, diantaranya 

yaitu : 

a. Tujuan Sistem 

Tujuan sistem merupakan target akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. 

Sebelum mencapai tujuannya, perlu diketahui terlebih dahulu kriteria dan 

ciri-ciri tujuan sistem tersebut. 

b. Batas Sistem 

Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan 

lingkungannya. Batas sistem ini sangat relatif dan tergantung kepada tingkat 

pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan oleh orang yang melihat 

sistem tersebut. 

c. Subsistem 

Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem baik berupa 

fisik maupun non fisik. Suatu subsistem akan memiliki subsistem yang lebih 

kecil lagi dan begitu pula seterusnya. Sehingga penetapan sistem ini sangat 

relatif tergantung dari sisi mana kita melihatnya. 

d. Hubungan Sistem 

Ada dua macam hubungan sistem, yaitu hubungan horizontal dan hubungan 

vertikal. Hubungan sistem ini merupakan bagian yang sangat penting karena 

bagaimana mungkin tujuan sistem dapat tercapai bila komponen-komponen 

pembentuk sistem di dalamnya tidak saling berhubungan. 
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e. Input-Proses-Output 

Dilihat dari fungsinya pada dasarnya ada 3 (tiga) macam komponen suatu 

sistem yaitu : input – proses – output, input merupakan segala sesuatu yang 

masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input 

menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan 

tujuan dari keberadaan sistem. 

f. Lingkungan Sistem 

Lingkungan sistem merupakan daerah diluar sistem itu berada yang tidak bias 

diganggu gugat oleh sistem. Lingkungan terbagi dua bagian yaitu lingkungan 

eksternal di luar sistem dan lingkungan internal di dalam sistem. 

Masing-masing sistem memiliki batasan yang memisahkan sistem dari 

lingkungannya, hampir semua sistem yang ada di dunia ini adalah sistem yang 

terbuka, dimana mereka menerima input dari lingkungannya dan menghasilkan 

output untuk lingkungannya sendiri juga. Sebagian lagi merupakan sistem yang 

berwujud yang membutuhkan sumber-sumber fisik seperti bahan baku dan 

personil. 

 

2.1.2 Akuntansi 

2.1.2.1 Definisi Akuntansi 

 Secara klasik akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, 

pengelompokan, perangkuman, dan pelaporan dari kegiatan transaksi perusahaan. 

Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan laporan-laporan keuangan 

yang merupakan suatu informasi. Walaupun dilaksanakan secara manual tidak 
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berdasarkan komputer sudah merupakan suatu informasi, artinya akuntansi 

membutuhkan suatu operasi yang sistemik untuk mendapatkan informasi yang 

relevan. 

 Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana 

penerapan akuntansi yang berlaku disetiap instansi itu berada. Hal ini tergantung 

pada jenis atau badan usaha besar atau kecilnya instansi, rumit atau tidak masalah 

keuangan instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang 

dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan. 

 Sedangkan menurut Committee of Terminology of The Accounting Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Harahap (2008:5) ialah : 

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 

significant manner and in terns of money, transactitions and events which 

are, in part at least, of a financial character and interpreting the result 

there of.” 

 

(Artinya akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan 

pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan 

kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan 

hasil-hasilnya). 

 

Menurut Sugiyanto (1995) dalam Angga (2014) mengatakan bahwa 

Akuntansi terdiri dari tiga bidang utama yaitu, akuntansi komersil (commercial 

accounting), akuntansi pemeritahan (government accounting), dan akuntansi 

sosial (social accounting). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan 

untuk memberikan informasi manajemen, pemilik modal, penanaman modal, 

kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. 

Dalam akuntansi pemerintah, data yang digunakan untuk memberikan informasi 

ekonomi dan keuangan pemerintah baik daerah maupun pusat kepada pihak, 
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eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Sementara akuntansi sosial 

merupakan bidang akuntansi dimana membahas tentang neraca pembayaran 

Negara, rekening arusdana, rekening pendapatan dan produksi nasional serta 

neraca nasional yang ditetapkan pada lembaga makro yang melayani 

perekonomian nasional. 

 

2.1.2.2 Sistem Akuntansi 

 Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi, 2008) 

Menurut Alan (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 

suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian internal 

dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.” 

 

 Dari 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. 
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2.1.3 Akuntansi Pemerintahan 

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

 Akuntansi pemerintahan atau dibeberapa buku disebut dengan Akuntansi 

Sektor Publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan 

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

Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas 

yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 

 Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim (2012:43) didefinisikan 

sebagai berikut : 

 “Proses pengidentifikasian, 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 unstansi pemerintahan baik pusat 

maupun daerah. 

 Sedangkan menurut Government Accounting Standart Board (GASB) 

1999 pengertian akuntansi pemerintahan adalah : 

 “Government accounting is an integral of the accounting discipline. It is 

 on the basic concepts underlying the accounting discipline as a whole 

 and shares many characterictics with commercial accounting.” 
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 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah 

suatu kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep dasar ilmu 

akuntansi secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi 

komersial. 

 Tanjung (2009:35) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah 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 

 penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 

 pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 

 Dari definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Akuntansi 

Pemerintah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah 

(kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi beberapa pelaporan yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan 

eksternal pemerintahan yang memerlukan. 

 

2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan 

 Halim (2008:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu : 

1. Pertanggungjawaban  

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang 

lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak 

yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut 

tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang 
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mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban ini 

mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara 

memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. 

2. Manajerial 

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahanharus menyediakan 

informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. 

3. Pengawasan 

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus 

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan 

fungsional secara efektif dan efisien. 

 

2.1.3.3 Laporan Keuangan Pemerintah 

 Halim (2008:142) mengungkapkan bahwa laporan keuangan adalah 

informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak 

internal maupun eksternal dari entitas tersebut. Secara umum tujuan dan fungsi 

laporan keuangan pemerintah daerah meliputi : 

1. Kepatuhan dan pengelolaan  

Laporan keuangan dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pengguna 

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber 

daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang 

ditetapkan. 
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2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik dan untuk memonitor kinerja serta mengevaluasi manajemen. 

3. Perencanaan dan informasi otorisasi  

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan 

dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi 

pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 

4. Hubungan masyarakat 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai 

kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. 

5. Sumber fakta dan gambaran 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai 

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi atau entitas secara 

lebih dalam. 

 

2.1.3.4 Pelaporan Keuangan Pemerintahan 

 Akuntansi dan pelaporan keuangan mengandung pengertian sebagai                   

suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi                    

yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja 

organisasi. 
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 Mardiasmo (2009:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut 

untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan 

formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca serta Kinerja yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial dan non finansial. 

 Pelaporan keuangan (financial reporting) dihasilkan dari proses akuntansi 

keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan 

kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau 

organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya  

 Pengguna laporan keuangan pemerintah menurut International Federation 

of Accountant – Public Sector Committee (IFAC – PSC) dikelompokan 

kelompokan sebagai berikut : 

a. 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-ketentuan perundang-undangan, kondisi 

keuangan dan kinerja.  

b. 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. 
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c. Investor dan Kreditur  

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada 

investor dan kreditur pemerintah yang berguna untuk penilaian kemampuan 

pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban 

dan komitmennya. 

d. Pemerintah lain, Badan Internasional dan Penyedia Sumber Lain 

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

internasional dan para penyedia sumber yang lain menaruh interes terhadap 

kondisi keuangan pemerintah. Selain itu mereka juga menaruh perhatian 

terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 

e. Analisis Ekonomi dan Keuangan 

Para analisis ekonomi dan keuangan, termasuk media-media keuangan 

menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para 

pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah 

ekonomi dan keuangan. 

 Menurut Larry seperti yang dikutip Karhi (1998:292) melihat sasaran 

laporan keuangan pemerintah dari sisi pemakai laporan sebagai berikut : 

a. Pelaporan Keuangan sebaiknya membantu pemerintah agar dapat 

mempertanggungjawabkan keuangan negara dan memungkinkan pemakai 

laporan keuangan untuk menilai akuntabilitasnya. 

b. Pelaporan keuangan sebaiknya dapat membantu pemakai dalam menilai hasil 

operasi entitas pemerintah dalam suatu periode. 
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c. Pelepasan keuangan sebaiknya dapat membantu pemakai dalam menilai 

tingkat pelayanan yang dapat diberikan entitas pemerintah dan kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, 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 itu dilatarbelakangi oleh tujuan 

berbeda-beda, misalnya untuk tujuan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial 

bahkan tujuan politik. 

 

2.1.4  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

2.1.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

 Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk mengambil keputusan pada sektor publik. Pengambilan 

keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. 

Dalam pengelola keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan 

suatu sistem akuntansi untuk mengelola dana, transaksi ekonomi yang makin 

besar dan beragam.  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232, sistem 

akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai : 

 “Serangkaian prosedur mulai dari proses, pengumpulan data, pencatatan, 

 pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 

 manual atau menggunakan aplikasi komputer.” 
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 Menurut Halim (2008) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : 

“Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, 

penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-

prinsip akuntansi yang diterima umum.” 

 

 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling 

berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang 

ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 

digunakan pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil 

keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu 

entitas. 

 

2.1.4.2 Sistem Pencatatan 

 Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam 

akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian 

tidaklah tepat. secara Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem 

pencatatan. Menurut Halim (2012:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu 

single entry dan double entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan 

single entry sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan 

tersebut. 

 Sistem pencatatan Single Entry Sistem pencatatan single entry sering 

disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini 

pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. 
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Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, di 

antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki 

kelemahan antara lain 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 tersebut. 

Sistem ini disebut dengan sistem double entry. sistem pencatatan double entry 

inilah sering disebut akuntansi 

 Sistem pencatatan Double Entry sering disebut juga dengan sistem tata 

buku berpasangan. Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi 

akan dicatat dua kali, sehingga membentuk suatu perkiraan dalam sisi berlawanan 

yaitu sisi debit dan sisi kredit secara perpasangan. 

Menurut Halim (2012:36), menyatakan bahwa : 

“Menurut sistem pencatatan double entry pada dasarnya suatu transaksi 

ekonomi akan dicatat dua kali. Sehingga pencatatan dengan sistem ini 

disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencacatan tersebut ada sisi debit 

dan sisi kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan 

harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.”  

 

Dengan menggunakan double entry maka setiap transaksi yang terjadi 

akan dicatat pada akun yang tepat. karena masing-masing akun penyeimbang 

berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, 

double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah 

nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit. 
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2.1.4.3 Sistem Pengakuan/Dasar Akuntansi 

 Secara sederhana, pengakuan adalah penetapan kapan suatu  transaksi 

dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai 

sistem/basis/dasar akuntansi.  

 Menurut Halim (2012:16) definisi pengakuan yaitu : 

“Himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan 

dampak keuangan dari transaksi-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 atau belanja. Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cash 

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

modifikasi (modified cash basis) serta basis akrual modifikasi (modified cash 

accrual). 

 Pengakuan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta berbeda 

penerapannya, untuk sektor publik terdiri dari : 

1. Basis Kas (Cash Basis) 

2. Basis Akrual (Accrual Basis) 

3. Basis Kas Modifikasi (Cash Basis Modified) 

4. Basis Akrual Modifikasi (Accrual Basis Modified) 
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Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Basis Kas (Cash Basis) 

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi 

ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan 

pada kas. Menurut Bastian (2005:121) basis kas adalah mengakui dan 

mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Apabila 

suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi 

tersebut tidak dicatat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa basis 

kas dianggap kurang tepat dalam melakukan pengukuran dan pencatatan atas 

berbagai aktivitas di dalam akuntansi dan pelaporan dana pemerintah. Akan 

tetapi dalam lembaga pemerintahan yang masih relatif masih kecil dan 

aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan basis 

kas masih dipandang wajar pada sat awal otonomi daerah. Namun seiring 

berjalannya waktu basis kas sudah tidak dapat diterapkan lagi 

2. Basis Akrual (Accrual Basis) 

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh 

karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan 

akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. 

Menurut Bastian (2005:123) basis akrual yaitu mengakui dan mencatat 

transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. 

Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat 

timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah 
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diterima ataupun belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat 

kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan 

sudah atau belum. Basis akrual akan mencangkup pencatatan terhadap 

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

yang akan datang. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua 

aktivitas dibandingkan basis kas. 

3. Basis Kas Modifikasi (Modified Cash Basis) 

Basis kas modifikasi merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. 

Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat 

transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan 

penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.  

Adapun karakteristik basis kas modifikasi menurut Bastian 

(2005:122) adalah sebagai berikut : 

1) Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu 

jangka waktu tertentu setelah tahun buku. 

2) Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan 

tersebut, berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan 

dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya 

4. Basis Akrual Modifikasi (Modified Accrual Basis) 

Menurut Halim (2012:41) Basis akrual modifikasi mencatat transaksi 

dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan 

menggunakan basis kas akrual sebagai besar transaksi. Pembatasan 

penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan. 
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2.1.5 Akuntabilitas Sektor Publik 

2.1.5.1 Prinsip Akuntabilitas 

  merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan 

laporan mengenai pengawasan atas uang-uang publik dan kinerjanya. 

Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat 

relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh judgement mengenai 

akuntabilitas. 

 Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas 

keputusan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan 

dalam pelaksanaan mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk 

menciptakan kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang 

saham, direksi, dan komisaris.  

 Definisi akuntabilitas publik menurut Normaton seperti dikutip oleh 

Stewart (2000) : 

 “Public accountability is consisting in statuory obligation to provide for 

independent and impartial observes holding the right if reporting their 

finding at the highest level in the siste any available information about 

financial administration which they request.” 

 

(Artinya akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-

undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati 

independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi 

mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan 

tingkat tertinggi pemerintahan). 
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 Menurut Mardiasmo (2004:20) pengertian Akuntabilitas Publik adalah : 

 “Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya 

dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut.” 

 

 

Halim (2008:103) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang atau suatu lembaga atas segala 

tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang. Dengan kata lain 

dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan 

segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan 

kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. 

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang 

Strandar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa: 

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

periodik.” 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dengan mencermati tujuan akuntansi sektor 

publik terdapat sistem akuntansi keuangan daerah yang mempengaruhi 

akuntabilitas keuangan yang terkandung kewajiban untuk menyajikan dan 

melaporkan segala tindak-tanduk kegiatan terutama di bidang keuangan kepada 

pihak yang berkepentingan.. 
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 Prinsip akuntabilitas juga mensyarat bahwa di dalam setiap pengambilan 

keputusan baik di lingkungan pemerintah, sektor swasta dan organisasi 

masyarakat sipil harus akuntabel terhadap masyarakat luas. Yang juga perlu 

diketahui akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang 

transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat. Sehingga dalam negara yang otokratik dan tidak transparan, 

akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. 

 

2.1.5.2 Lingkungan yang Mempengaruhi 

 Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan akan 

mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan tersebut. Lingkungan yang 

mempengaruhi pencapaian akuntabilitas suatu entitas antara lain lingkungan 

internal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau 

memperlemah keefektifan transparansi dan pertanggungjawaban entitas atas 

wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. 

 Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas antara lain: 

a. Falsafah dan Konstitusi Negara 

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

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

e. Ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntabilitas 

f. Penegakan hukum yang memadai 

g. Tingkat keterbukaan pengelolaan 
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h. Sistem manajemen birokrasi 

i. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program 

 Kesembilan faktor tersebut tidak saling bertentangan atau bertolak 

belakang akan tetapi saling mempengaruhi corak akuntabilitas secara simultan dan 

saling terkait satu dengan yang lainnya 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut: 

    Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Pengaruh Penerapan 

Sistem Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

Terhadap 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Pada 

Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo 

(Merlin A. Gala, 

2013) 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa 

penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah di pemerintah kabupaten 

Gorontalo berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini 

didasarkan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan uji t yang memberikan 

hasil signifikan pada tingkat kepercayaan 

95%. 

Mencari Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

Lokasi 

Penelitian 

2. Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) 

dalam mewujudkan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten 

/ Kota di Privinsi Jawa 

Tengah 

(Jeria Handayani, 

2007) 

Hasil Penelitian mengenai permasalahan 

penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah memiliki pengaruh yang sedang  

terhadap transparansi dan akuntabilitas 

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini 

dikarenakan masih banyaknya kesulitan 

dalam melaksanakan sistem sistem 

akuntansi keuangan daerah, seperti di 

beberapa daerah yang belum 

melaksanakan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD) secara 

keseluruhan dan belum mempublikasikan 

laporan keuangannya kepada masyarakat. 

Mencari pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan. 

Jumlah 

variabel 

dependen, 

Metode 

penelitian 

dan lokasi 

penelitian. 
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3. Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah Guna 

mewujudkan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan pada Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah di Kabupaten 

Bandung Barat. 

(Anggi Chyntia Dewi, 

2011) 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan penulis 

yaitu sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) terhadap akuntabilitas laporan 

keuangan yang ditetapkan pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah di Kabupaten Bandung 

Barat sudah memadai namun masih 

terdapat kelemahan diantaranya dalam 

sistem pencatatannya masih 

menggunakan single entry accounting 

sehingga apabila terjadi kesalahan dalam 

pembukuan sulit untuk menemukan 

kesalahan pembukuan terjadi dan sulit 

untuk di kontrol. 

Mencari Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

Jumlah 

variabel 

dependen, 

Metode 

penelitian 

dan lokasi 

penelitian 

4. Hubungan 

Implementasi Sistem 

Akuntansi Keuangan 

(SAK) dalam 

mewujudkan 

transparansi dan 

akuntabilitas laporan 

keuangan pada 

Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) 

(Wiwit 

Purwitaningsih, 2007) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

penulis mengambil kesimpulan bahwa 

penerapan sistem akuntansi keuangan di 

lembaga penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) memiliki hubungan 

yang positif dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas laporan 

keuangan di instansi tersebut. 

Mencari pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan. 

Jumlah 

variabel 

dependen, 

Metode 

penelitian 

dan lokasi 

penelitian. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Lembaga pemerintah selain berperan sebagai lembaga politik juga 

memiliki peran sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintah melakukan 

aktifitas ekonominya dengan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan melakukan berbagai                  

upaya untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk menutupi biaya 

tersebut. 

 



31 

 Sebagai suatu lembaga yang memiliki aktifitas ekonomi, maka pemerintah 

memerlukan jasa akuntansi, diantaranya untuk meningkatkan mutu pengawasan 

dan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jasa akuntansi yang diterapkan dalam 

sektor Pemerintahan umumnya disebut dengan Akuntansi Pemerintahan atau 

Akuntansi Sektor Publik.  Perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan 

akuntansi perusahaan terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang pada 

umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya kegiatan-

kegiatan perusahaan. 

 Sedangkan menurut Baswir (1998:7) perbedaan antara akuntansi 

pemerintahan dengan akuntansi perusahaan terletak pada fungsinya. Fungsi 

Akuntansi Pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan 

anggaran negara serta pelaporan realisasinya karena itu akuntansi pemerintah 

kadang-kadang disebut juga akuntansi anggaran. 

Lingkup akuntansi pemerintahan adalah : 

a. Akuntansi Pemerintahan Pusat 

b. Akuntansi Pemerintahan Daerah terdiri dari : 

1) Akuntansi Pemerintahan Provinsi 

2) Akuntansi Pemerintahan Kabupaten/Kota 

Akuntansi keuangan tidaklah sama dengan tata buku yang dipraktikan 

dalam tata usaha keuangan di entitas Pemerintah selama ini. Perbedaan pokok 

antara tata buku dan akuntansi terletak pada sistem pencatatan dan asumsi dasar 

yang digunakan oleh akuntansi. Akuntansi pada dasarnya menggunakan sistem 

pencatatan tunggal (single entry) dan asumsi dasar kas, namun secara singkat tata 
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buku merupakan bagian dari akuntansi. Sampai dengan tahun 2004, pemerintah 

daerah menggunakan single entry dan cash basis dalam sistem pencatatan dan 

pelaporan keuangannya. 

 Menurut Mahmudi (2007: 58) basis kas merupakan dasar pencatatan 

akuntansi yang paling tua. Basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat 

kas diterima atau dikeluarkan. Kelemahan utama single entry accounting adalah 

tidak adanya akun penyeimbang sehingga tercipta peluang untuk terjadinya 

kesalahan yang cukup besar. Selain itu kelemahan lainnya adalah neraca saldo 

yang dapat dipergunakan sebagai alat pengecek kecermatan matematis tidak 

tersedia dan penyusunan neraca dari berbagai sumber yang dapat menimbulkan 

masalah. Menurut Halim dan Kusufi (2012: 53) apabila kita bergerak dari basis 

kas ke basis akrual, maka akan makin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat 

dipenuhi. 

 Dalam rangka pengembangan akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi 

pemerintahan menggunakan sistem tata buku berpasangan (double entry) untuk 

menelusuri kelemahan sistem tata buku tunggal. Dengan tata buku berpasangan 

antara lain akan lebih mudah menyusun laporan dan menentukan sistem 

pembukuan. Dengan menggunakan sistem tata buku berpasangan (double entry) 

maka suatu lembaga pemerintahan dapat menghasilkan laporan keuangan dan 

laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan akan lebih dapat 

dipertanggungjawabkan dan lebih transparan. 
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 Sistem Akuntansi Keuangan di setiap negara memiliki perbedaan 

tergantung  kepada keinginan pemerintah negara tersebut. Apabila ada kemiripan 

oleh karena mengadopsi sistem akuntansi keuangan negara lain namun tetap 

disesuaikan dengan kodisi negara tersebut. Demikian juga di Indonesia memiliki 

sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi di negara lain apalagi 

terkait dengan otonomi daerah sebagaimana dicantum dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 tahun 2004.   

 Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban keuangan Daerah dimana tuntutan dasar dari Undang-

Undang adalah tuntutan adanya akuntabilitas dalam bentuk Laporan Keuangan 

Daerah, maka untuk mencapai akuntabilitas tersebut diperlukan sistem akuntansi 

keuangan daerah yang baik, sehingga dapat tercapai akuntabilitas publik tersebut. 

Hubungan laporan keuangan pemerintah dengan akuntabilitas dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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                  Laporan yang Dihasilkan 

 

 

 

                            Kesimpulan 

 

 

     

   

 

 

 

 Tuntutan Akan Adanya                         Laporan yang Dihasilkan 

 

  

           

 

             Mendukung Pencapaian 

 

 

 

Sumber data diolah dari :  Abdul Halim (2008)  Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan 

Daerah  

 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Akuntabilitas 

 

 

ERA PRA REFORMASI  

KEUANGAN DAERAH 

HINGGA TAHUN 1999 

Tata Buku dengan 
Karakteristik : 
- Single entry 
- cash basis 

PENERAPAN 

- Perhitungan APBD  

- Nota Perhitungan 

Proses dan Laporan 

yang dihasilkan tidak 

Akuntabel 

PERUBAHAN ERA REFORMASI KEUANGAN 

DAERAH 

Akuntansi dengan 
Karakteristik : 
-  Double entry 
-  Accrual Basis 

 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Arus Kas 

3. Neraca 

4. CALK 

 

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN 

Dasar Hukum 

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 

3. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 

 

Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 

4. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 

PENERAPAN 
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 Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan dari reformasi 

keuangan adanya akuntabilitas Laporan Keuangan dimana hal tersebut diharapkan 

dapat dicapai dengan membuat suatu sistem akuntansi keuangan Daerah yang baik 

yang dapat mendukung akuntabilitas laporan keuangan, sedangkan Laporan 

Keuangan yang dihasilkan juga mengalami perubahan sesuai dengan dasar hukum 

yang baru bahwa nota perhitungan tidak dipergunakan lagi lalu terdapat 

penambahan yang  dilakukan yaitu adanya Catatan atas Laporan Keuangan.  

 Maka agar akuntabilitas Laporan Keuangan terjamin, diperlukan sistem 

akuntansi keuangan daerah yang merupakan pendukung terciptanya pengelolaan 

keuangan daerah yang transparan, adil, efektif dan efisien. Dengan diterapkannya 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan dapat tercapai khususnya akuntabilitas pada Satuan Kerja 

Perangkat Derah (SKPD), dimana laporan keuangan SKPD merupakan dasar 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Dengan demikian, berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian adalah : 

1. Ho :  = 0, tidak ada pengaruh signifikan antara Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di Pemerintahan 

Kabupaten Bandung 

2. Ha :  = 0, terdapat pengaruh antara signifikan Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di Pemerintahan 

Kabupaten Bandung 
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 Jika Ho ditolak, maka Ha dipilih dan hal ini berarti terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel X dan Variabel Y. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, 

berikut gambar mengenai paradigma penelitian : 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Hubungan Kausalitas atau Pengaruh Langsung antara X dengan Y 

Variabel Independen 
(X) 

Variabel Dependen 
(Y) 

Pengaruh Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah  

(X) 

Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

  (Y) 


