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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Akuntansi Keuangan 

Menurut Alam S (8, 2004) sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang 

mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, 

serta pelaporan data keuangan. 

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (35, 2009) Akuntansi Keuangan Daerah 

adalah: 

“Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari 
entitas pemerintah daerah (Kabupaten,Kota, atau Provinsi) yang dijadikan 
informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak 
eksternal pemerintah daerah yang memerlukan”. 
 
Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: 

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

 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, sistem akuntansi 

pemerintah daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pemerintah daerah. 

 Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian 

tahapan/prosedur/aturan dalam pengolahan data keaungan yang harus diikukti, 

baik itu mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 
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penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

APBN/D (Erty Efrianti, 30, 2013). 

 Sehingga dari beberapa definisi diatas bahwa sistem akuntansi keuangan 

adalah suatu prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan data, 

pengikhtisaran data dan kemudian disusun dan disajikan ke dalam suatu laporan 

keuangan. 

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah 

sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD 

adalah: 

Serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakuakan 
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 
 
Prosedur akuntansi penerimaan kas dilakukan oleh fungsi akuntansi pada 

SKPKD. Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan 

pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian 

rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal 

tersebut di posting ke dalam buku rekening berkenaan. 
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Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas 

meurut Pemndagri No. 59 Tahun 2007 adalah bukti transfer, nota kredit bank, 

surat perintah pemindah bukuan. 

Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan: Surat Tanda Setoran (STS), 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi, Laporan peneriamaan 

kas dari bendahara penerimaan, Bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas 

mencakup buku jurnal penerimaan kas, buku besar, buku besar pembantu. 

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD 

adalah: 

Serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakuakan 
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 
 
Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilakukan oleh fungsi akuntansi pada 

SKPKD. Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas 

melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan 

uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dan secara periodik jurnal 

tersebut di posting ke dalam buku rekening berkenaan. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas 

meurut Pemndagri No. 59 Tahun 2007 adalah Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D), Nota Debet Bank. 
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Bukti transaksi dilengkapi dengan: Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat 

Perintah Membayar (SPM), Laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, 

Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. 

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi pengeluaran kas 

mencakup buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, buku pembantu. 

3) Prosedur Akuntansi Aset 

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset pada SKPD adalah: 

Serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, 
pemeliharaaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan 
klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau 
digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer. 
 
Prosedur akuntansi aset dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 

Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi transaksi memorial. Bukti memorial 

sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis dan/atau jasa kejadian. 

Bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut 

di posting ke dalam buku besar rekening berkenaan. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa 

bukti memorial dilampiri dengan, berita acara penerimaan barang, surat keputusan 

penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan 

barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, berita acara 

penyelesaian pekerjaan. 
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4) Prosedur Akuntansi Selain Kas 

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas pada SKPD adalah: 

Serangkaian prosedur 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. 
 
Prosedur akuntansi selain kas dilakukan oleh fungsi akuntansi pada 

SKPKD. Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi transaksi memorial. Bukti 

memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis dan/atau jasa 

kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. 

Bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut 

di posting ke dalam buku besar rekening berkenaan. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas 

berupa bukti memorial dilampiri dengan, berita acara penerimaan barang, surat 

keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara 

pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, 

berita acara penyelesaian pekerjaan. 

5) Penyajian Laporan Keuangan 

Mardiasmo (160, 2002) mengungkapkan bahwa tujuan dari dibuatnya 

laporan keuangan, dilihat dari sisi manajeman perusahaan, laporan keuangan 

merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan perusahaan. 

Selanjutnya Mardiasmo menjelaskan bahwa dari sisi pemakai eksternal, laporan 

keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut terdiri 
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dari LRA, neraca, CALK, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan 

perubahan Saldo anggaran lebih, Laporan perubahan Ekuitas. 

Sistem Akuntansi keuangan adalah suatu prosedur yang dimulai dari 

pengumpulan data, pencatatan data, pengikhtisaran data dan kemudian disusun 

dan disajikan ke dalam suatu laporan keuangan, dengan karakteristik (sumber: 

Pemendagri No. 59 tahun 2007): 

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas 

a) Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD 

b) Menggunakan bukti transaksi: surat ketetapan pajak daerah, STS dll 

c) Disertai dengan bukti transfer 

d) Disertai dengan non kredit bank 

e) Pencatatan ke dalam penerimaan kas 

f) Dicatat dalam buku besar kas 

g) Dicatat dalam buku besar pembantu 

2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas 

a) Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD 

b) Bukti transaksi berupa SP2D 

c) Disertai dengan bukti transfer 

d) Disertai dengan nota debit bank 

e) Pencatatatn ke dalam jurnal pengeluaran kas 

f) Dicatat dalam buku besar  

g) Dicatat dalam buku besar pembantu 

3. Prosedur akuntansi asset 
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a) Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 

b) Bukti Transaksi 

c) Bukti Memorial 

d) Pencatatan ke dalam Jurnal 

e) Dicatat ke dalam buku besar selain kas 

f) Dicatat dalam buku besar pembantu 

4. Prosedur akuntansi selain kas 

a) Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD,  

b) Bukti Memorial 

c) Koreksi kesalahan Pembukuan 

d) Penyesuaian terhadap akun tertentu 

e) Reklasifikasi belanja modal 

f) Reklasifikasi akibat koreksi 

5. Penyajian laporan keuangan 

a) Laporan keuangan terdiri dari: LRA, neraca, CALK, laporan arus kas, 

laporan operasional, Laporan perubahan Saldo anggaran lebih, Laporan 

perubahan Ekuitas.   

 

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan 

Anggun Jayanti (2012) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka 
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transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta 

peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. 

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian 

(137, 2010) yaitu:  

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP 
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.” 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan 
bahwa:  
 
“Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor,dan tanggal 
efektif.” 
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah 

suatau prinsip akuntansi yang dijadikan pedoman dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. 

Menurut Azlim, Darwanis & dkk (2012) Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi 

pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan 

dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup 

pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun 

di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya (Deddi Nordiawan, 25, 2009). 
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SAP disusun oleh Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang memua 12 (duabelas) pernyataan standar 

akuntansi pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah (Binsar Sihombing, 13, 2011).  

1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan  

Tujuan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk 

tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. 

a. Komponen Laporan Keuangan 

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan 

pokok adalah: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

b. Identifikasi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi 

lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.  

c. Periode Pelaporan 

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya dalam setahun. 

2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 

laporan secara komparatif. 
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a. Isi Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 

sebagai berikut: Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus atau Defisit, Penerimaan 

Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, pembiayaan neto, dan Sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas 

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang 

akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang 

telah dibuat sebelumnya. Penyajian laporan arus kas terdiri dari: 

a. Aktivitas Operasi 

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

b. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan 

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 

sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.  

c. Aktivitas Pembiayaan 

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan 

surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap 
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arus kas pemerintah dan klaim 1 pemerintah terhadap pihak lain di masa yang 

akan datang.  

d. Aktivitas Nonanggaran 

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja 

dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. 

4) PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CALK biasanya 

disajikan dengan susunan sebagai berikut: 

a. Kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 

Undang-Undang APBN/Perda APBD. 

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. 

c. Kebijakan akuntansi 

d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan 

yang digunakan. 

f. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum 

daerah. 
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5) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 

a. Pengakuan persediaan 

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

b. Pengukuran persediaan 

Persediaan disajikan sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan. 

6) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi 

a. Klasifikasi Investasi 

- Investasi Jangka Pendek  

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik diantaranya adalah 

dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka 

manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila 

timbul kebutuhan kas, berisiko rendah. 

- Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, 

yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka 
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panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan 

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki secara tidak berkelanjutan.  

b. Pengakuan Investasi 

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila 

memenuhi salah satu kriteria: 

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial 

dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

pemerintah. 

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai 

(reliable). 

c. Penilaian Investasi 

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode: 

a) Metode Biaya: Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 

b) Metode Ekuitas: Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya 

perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi 

pemerintah setelah tanggal perolehan. 

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

7) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 

Masalah utama akuntansi aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan 

nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan 

penurunan nilai tercatat (carrying value) asset tetap. 

 



24 
 

 
 

a. Klasifikasi Aset Teatap 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap 

yang digunakan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. 

b. Pengakuan Aset Tetap 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan 

memenuhi kriteria diantaranya yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan 

maksud untuk digunakan. 

c. Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.  

8) PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah 

jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan kontruksi 

tersebut dikerjakan. 

a. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan 

jika, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang 
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berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat 

diukur secara andal, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

b. Pengukuaran Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai 

konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain, biaya yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada 

kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, biaya lain 

yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 

9) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul daari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

a. Klasifikasi Kewajiban 

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang 

mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal 

pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang. 

b. Pengakuan Kewajiban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber 

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai 

saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai 

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana 
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pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan 

kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. 

c.  Pengukuran Kewajiban 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang 

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang 

asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal 

atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang 

pemerintah.  

10) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

a. Koreksi Kesalahan 

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah 

diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi 

kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun 

belanja dari periode yang bersangkutan. 

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi 

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila 

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan 
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perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila 

diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih 

andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 

c. Perubahan Estimasi Akuntansi 

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat 

perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap 

berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun 

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan tersebut 

akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak 

memungkinkan, harus diungkapkan alas an tidak mengungkapkan pengaruh 

perubahan itu. 

d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat 

operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, 

cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal 

penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, 

pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus 

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 
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11) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian 

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian 

disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan 

entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 

Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal 

balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum 

dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

12) PSAP No. 12 Laporan Operasional 

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan 

Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu 

tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun 

b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan 9 

catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatau prinsip akuntansi yang 

dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, dengan karakteristik (sumber: 

PP No 71 tahun 2010): 

1. PSAP No. 01 Penyajian laporan keuangan 
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a) Komponen Laporan Keuangan 

b) Identifikasi Laporan Keuangan 

c) Periode Pelaporan 

2. PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran berbasis kas 

a) Basis Kas 

b) Periode Pelaporan 

c) Isi Laporan Realisasi Anggaran 

3. PSAP No. 03 Laporan arus kas 

a) Aktivitas operasi 

b) Aktivitas investasi 

c) Aktivitras pendanaan 

d) Aktivitas transitoris 

4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan 

a) Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan 

5. PSAP No. 05 Akuntansi persediaan 

a) Pengakuan persediaan 

b) Pengukuran persediaan 

6. PSAP No. 06 Akuntansi investasi 

a) Klasifikasi investasi 

b) Pengakuan investasi 

c) Penilaian investasi 

7. PSAP No. 07 Akuntansi asset tetap 

a) Klasifikasi aset tetap 
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b) Pengakuan aset tetap 

c) Pengukuran aset tetap 

8. PSAP No. 08 Akuntansi konstruksi dalam pembangunan 

a) Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan 

b) Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan 

9. PSAP No. 09 Akuntansi kewajiban 

a) Klasifikasi kewajiban  

b) Pengakuan kewajiban 

c) Pengukuran kewajiban 

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan 

a) Koreksi kesalahan 

b) Perubahan kebijakan akuntansi 

c) Perubahan estimasi akuntansi 

d) Operasi yang tidak dilanjutkan 

11. PSAP No. 11 Laporan keuangan konsolidasian 

a) Penyajian laporan keuangan konsolidasian 

12. PSAP No. 12 Laporan operasional 

a) Periode pelaporan laporan operasional  

b) Struktur dan isi laporan operasional 
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2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan 

 Menurut PSAP No. 01 Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan. 

 Menurut PSAK 02 Laporan Keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 

ekonominya. 

 Menurut Indra Bastian (297, 2010) Laporan Keuangan Sektor Publik 

adalah suatu laporan yang merepresentasikan posisi keuangan dari transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. 

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa laporan 

keuangan adalah yang menggambarkan suatu posisi keuangan yang diperoleh dari 

suatu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. 

Mardiasmo (160, 2002) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut 

untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan 

formal seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, 

dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non 

financial. 
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2.3.2 Tujuan Penyajian Lapaoran Keuangan 

Mardiasmo (37, 2004) mengungkapkan bahwa secara garis besar tujuan 

umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 

2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi. 

Mardiasmo melanjutkan bahwa Sedangkan tujuan penyajian laporan 

keuangan secara khusus oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka 

pendek unit pemerintah. 

2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalamnya. 

3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya 

dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan 

ketentuan lain yang disyaratkan. 

4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk 

memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber daya 

ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 
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5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerian dan 

organisasional. 

 

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.  

4. Laporan Operasional 

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan pengunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 

untuk kegiatan penyelengaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.  

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 
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penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan Perubahan Ekuitas mnyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 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 menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar.  

 

2.3.4 Kualitas Laporan Keuangan 

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran–

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan 

normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki: 
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1) Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 

demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) : informasi 

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi mereka di 

masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) : informasi dapat membantu 

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 

masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu : informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 

dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap : informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatiakan kendala yang ada. 

2) Andal 

Informasi dari 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 
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tidak dapat diandalkan maka pengunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian Jujur: informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat diverifikasi (verifiability): 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 

jauh berbeda. 

c. Netralitas: informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

3) Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila enititas yang diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih daripada kebijakan akuntansi yang 

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya 

perubahan. 
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4) Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

Laporan keuangan adalah yang menggambarkan suatu posisi keuangan 

yang diperoleh dari suatu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, 

dengan karakteristik (sumber: PP No 71 tahun 2010): 

1. Relevan 

a) Manfaat Umpan Balik 

b) Manfaat Prediktif 

c) Tepat Waktu 

d) Lengkap 

2. Andal 

a) Penyajian Jujur 

b) Dapat diverifikasi 

c) Netralitas 

3. Dapat dibandingkan 

a) Dapat dibandingkan 

b) Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

anta periode 
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4. Dapat dipahami 

a) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami 

oleh pengguna 

b) Dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna.  

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Menurut Angga Dwi (2013) sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang 

dihasilkan. Kemudian menurut Devi Roviyantie (2012) penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan 

keuangan daerah. Sedangkan menurut Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna 

Herawati, & dkk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.   

 Hal tesebut didukung Mardiasmo (34, 2004) bahwa untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah 

harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Mardiasmo menjelakan lebih lanjut 

bahwa sistem akuntansi yang lemah menyebabkan sistem pengendalian Intern 

lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang andal dan 

kurang relevan untuk pembuatan. keputusan. 



39 
 

 
 

 Selanjutnya menurut Abdul Halim (37, 2002) untuk dapat menyediakan 

informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan 

dalam rangka penyediaan informasi tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem 

akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

2.4.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Menurut Vicky Agustiawan Lasoma (2011) standar akuntansi pemerintah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Kemudian menurut Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, & dkk (2014) 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut Azlim, Darwanis 

& dkk (2010) Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas 

informasi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu Standar 

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. 

Untuk mendukung pernyataan di atas menurut Hariadi Pramono, Yanuar E 

& dkk (115, 2010) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) 

merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, pengguna 

laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunaan SAP untuk memahami 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 
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Kemudian menurut Abdul Hafiz Tanjung (31, 2008) adanya SAP maka 

laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat 

dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dapat 

disimpulkan bahwa dalam membuat dan melaporkan informasi keuangan 

mengacu kepada suatu standar akuntansi pemerintahan yang mengatur berbagai 

pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keuangan pemerintah 

daerah agar dapat menghasilkan output yang relevan, handal, dapat dibandingkan 

dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan standar 

akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori maka Kerangka pemikiran 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran  
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STANDAR AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

(Sumber: PP No. 71 Tahun 
2010) 

KUALITAS 
LAPORAN 

KEUANGAN 
(Sumber: PP No. 71 

Tahun 2010) 
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2.5 Hipotesis  

 Menurut Sugiyono (306,2006) “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah”. Karena sifatnya yang sementara itu, maka perlu 

dibuktikan kebenarannya melalui data empiric yang terkumpul. Berdasarkan teori 

dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1  : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kualitas 

laporan   keuangan pemerintahan daerah. 

H2  :Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintahan daerah. 


