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2.1     Sistem Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1  Pengertian Sistem Akuntansi Sektor Publik 

Dari sudut pandang ilmu 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. 

Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan 

sektor swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai 

tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk 

tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, 

misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. 

Sistem Akuntansi Sektor Publik merupakan sistem akuntansi yang 

digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang 

berbeda dengan perusahaan bisnis. Akuntansi Sektor Publik terdiri atas akuntansi 

pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan 

akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan 

semata-mata. 

Menurut Indra Bastian (2002:6) mendefinisikan Sistem Akuntansi Sektor 

Publik adalah sebagai berikut : 

“ Sistem Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis 
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di           
lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, 
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada 
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.  
 
Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) mendefinisikan Sistem Akuntansi 

Sektor Publik adalah sebagai berikut : 

“ Sistem Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi 

pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik “. 

 



Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

sektor publik merupakan suatu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang 

digunakan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba sebagai informasi dalam proses 

pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, 

penganggaran, evaluasi kinerja, dan laporan kinerja. 

 

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Pengertian Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas dari pengertian 

akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa 

untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna dalam rangka 

pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan proses pencatatan, 

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang timbul dari 

kegiatan organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi 

keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada 

waktu tertentu , disertai dengan penafsiran atas informasi keuangan tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Akuntansi Pemerintah dapat 

didefinisikan menjadi aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi 

keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran 

atas informasi keuangan tersebut. 

Sistem Akuntansi Pemerintahan untuk memproses mengklasifikasikan dan 

mengikhtisarkan transaksi kegiatan pemerintahan dalam rangka proses 

penyusunan laporan keuangan perlu ditetapkan dan diselenggarakan. Sistem 

akuntansi tersebut berisi tata cara pembukuan dan pelaporan keuangan termasuk 

di dalamnya mengatur mengenai (1) Formulir, buku, dan daftar yang digunakan; 

(2) Prosedur dan tata caranya; dan Laporan yang dihasilkan. 

Sistem Akuntansi Pemerintahan yang dirancang dan diselenggarakan harus 

tetap mengacu pada ukuran yang disepakati umum yaitu Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur antara lain : (1) 

pengertian; (2) pengakuan; (3) penilaian atau pengukuran; dan (4) penyajian. 



Akuntansi pemerintah mempunyai tujuan umum, yaitu memberikan 

pelayanan publik atau memajukan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan 

tujuan pemerintah, rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah yang tertuang dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

(UUD). Oleh karena itu, manajemen organisasi sektor publik atau pemerintah 

akan menetapkan aturan-aturan, di antaranya aturan untuk memperoleh 

pendapatan dan untuk mengalokasikan pendapatan dan untuk mengalokasikan 

pendapatan tersebut dalam belanja-belanja dalam rangka pelayanan. 

 

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

2.3.1 Pengertian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

Dalam rangka melaksanakan pmbangunan nasional, pemerintah harus 

melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan pemerintah disusun berdasarkan 

rencana kerja yang lengkap dan disertai dengan rencana keuangannya. Rencana 

keuangan yang disusun pemerintah disebut anggaran Negara atau secara lengkap 

disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara, APBN didefinisikan sebagai berikut : 

“ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana kerja 
yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis yang 
mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran untuk satu tahun anggaran 
dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan, 
yang disusun oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR ”. 
 

2.3.2 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) 

Prinsip-prinsip Penyusunan APBN adalah sebagai berikut : 

1) Keterbukaan 

 Dalam negara demokrasi, rakyat perlu diikutsertakan melalui DPR dalam 

pembahasan rancangan anggaran. 

2) Periodisitas 



   Periodisitas meliputi suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, agar 

pengawasan mudah dilakukan dan peninjauan kembali kebijakan anggaran tidak 

terlalu lama. 

3) Fleksibelitas 

 Anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, dalam 

pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum tertampung atau berubah. 

Untuk itu dimungkinkan diadakan penyesuaian (sepanjang asumsi tadi berbeda 

dengan asumsi sekarang). 

4) Prealabel 

 Pengajuan dan pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus 

mendahului pelaksanaan anggaran. 

5) Kecermatan/ terinci 

 Anggaran harus diperkirakan secara teliti agar dapat dihindari pemborosan 

dan kekurangan karena salah perhitungan. 

6) Komprehensif 

 Anggaran harus disusun untuk semua kegiatan keuangan pemerintah. 

7) Anggaran berimbang 

 Pengeluaran anggaran harus didukung adanya penerimaan anggaran. 

 

2.3.3 Fungsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

APBN mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Otorisasi 

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian pembelanjaan atau 

pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

2) Perencanaan 

Anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk 

merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah 



direncanakan sebelumnya, maka Negara dapat membuat rencana-rencana untuk 

mendukung pembelanjaan tersebut. 

3) Pengawasan 

Anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

4) Alokasi 

Anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

5) Distribusi 

Kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatuhan 

6) Stabilisasi 

Anggaran Negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian. 

 

2.3.4 Siklus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

Pengelolaan keuangan Negara setiap tahunnya dituangkan dalam APBN. 

Dengan demikian seluruh program/kegiatan pemerintah harus dituangkan dalam 

APBN dan tidak diperkenankan adanya program / kegiatan yang dikelola di luar 

APBN. 

Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu saat anggaran disusun  

sampai dengan laporan keuangan disahkan oleh undang-undang. 
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1) Perencanaan dan penganggaran APBN 

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah wajib dituangkan 

dalam suatu rencana kerja. Perencanaan dan penganggaran penyusunan APBN 

dilaksanakan sebelum tahun anggaran APBN.  Ketentuan tentang perencanaan ini 

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Rencana kerja terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka panjang untuk 

masa 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk masa 5 tahun dan 

Rencana Kerja Pemerintah untuk masa 1 tahun.  Di tingkat Kementerian/Lembaga 

dan untuk Rencana Jangka Menengah disebut Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga dan untuk Rencana Kerja tahunan disebut Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran disusun 

berdasarkan rencana kerja. Dengan demikian yang memperoleh alokasi anggaran 

adalah program.kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja (RKA-KL). 

RKAKL selanjutnya disampaikan ke menteri keuangan untuk dihimpun menjadi 

Rancangan anggaran dan pendapatan belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini 

selesai disusun pada awal agustus untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) disertai nota keuangan. 



2) Penetapan Anggaran 

Pembahasan RAPBN di DPR dilaksanakan dari bulan Agustus sampai 

dengan Oktober. Sehubungan dengan pembahasan RAPBN ini, DPR mempunyai 

hak budget yaitu hak untuk menyetujui anggaran. Dalam hal DPR tidak setuju 

dengan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, DPR dapat mengajukan usulan 

perubahan atau menolaknya, namun DPR tidak berwenang untuk mengubah dan 

mengajukan usulan RAPBN. 

Apabila DPR tetap tidak menyetujuinya maka yang berlaku adalah APBN 

tahun sebelumnya. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan 

organisasi, fungsi, program/kegiatan dan jenis belanja. Dengan APBN yang 

demikian berarti DPR telah memberikan otorisasi kepada Kementerian/Lembaga 

untuk melaksanakan program/kegiatan dengan pagu anggaran yang dimilikinya. 

APBN yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan Presiden menjadi UU APBN 

dan selanjutnya dimuat dalam lembaran Negara. UU APBN dilengkapi dengan 

rincian APBN yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. 

3) Pelaksanaan Anggaran 

APBN dilaksanakan oleh Pemerintah untuk periode satu tahun anggaran. 

Tahun anggaran Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember. Setelah berakhirnya tahun anggaran, anggaran ditutup dan 

tidak berlaku untuk tahun anggaran berikutnya. 

Berdasarkan UU APBN dan Peraturan Presiden (Perpres) rincian APBN 

disiapkan dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap Kementerian/Lembaga. 

APBN, walaupun telah diundangkan sebagai UU, tetap merupakan anggaran. 

Kondisi riil yang tejadi dapat saja berbeda dengan yang diasumsikan pada saat 

penyusunan anggaran, maka setiap tengah tahun berjalan dilakukan revisi APBN 

yang disebut dengan APBN-Perubahan (APBN-P). 

Pemerintah menyampaikan realisasi anggaran Semester I penerimaan dan 

pengeluaran Semester II untuk keperluan penyusunan APBN-P. Seluruh 

kementerian/lembaga diwajibkan menyusun Laporan keuangan Semesteran untuk 

keperluan internal. 



Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang 

tidak tersedia anggarannya. Apabila pengeluaran tersebut terjadi sebelum dan 

setelah APBN-P maka pengeluaran ini dimasukkan dalam APBN-P dan 

dilaporkan di laporan realisasi anggaran disertai penjelasan. Apabila pada akhir 

tahun terdapat program/kegiatan yang belum selesai dilaksanakan atau anggaran 

belum terserap, tidak dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya kecuali ada kebijakan 

pemerintah untuk luncuran APBN. Namun demikian, berhubung APBN hanya 

berlaku untuk periode satu tahun, maka apabila ada kebijakan luncuran APBN 

wajib dimasukkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya. 

Laporan pertanggungjawaban dalam APBN berupa laporan keuangan yang 

disampaikan ke DPR dan telah diaudit oleh BPK. Setiap kementerian/lembaga 

sebagai pengguna anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada 

Presiden. Kementerian/Lembaga merupakan entitas pelaporan sehingga terhadap 

laporan keuangannya dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk memberikan opini 

atas kewajaran penyajian laporan keuangan. 

4) Pemeriksaan Anggaran 

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan 

oleh BPK. Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah laporan 

pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran yang berupa laporan keuangan, 

selesai disusun. Disamping itu terdapat pemeriksaan dan pengelolaan keuangan 

yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun. 

5) Pertanggungjawaban  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, rancangan undang-

undang pertanggungjawaban atas pelaksananaan anggaran disampaikan ke DPR 

paling lambat akhir Juni tahun berikutnya. 

 

2.4 Rencana Kerja Pemerintah 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang disusun 

didasarkan pada tujuan sasaran kinerja.  Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya 

merupakan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk 



mencapai tujuan dan sasaran. Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat juga 

hubungan yang jelas antara input, output ,dan  outcome  yang akan mendukung 

terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Anggaran berbasis kinerja pemerintah 

dimulai dari penyusunan rencana keuangan pemerintah.  

Rencana keuangan pemerintah memberikan arahan pada kegiatan 

sekaligus sebagai alat koordinasi dan pengendalian. Proses rencana keuangan 

pemerintah dimulai dari rencana kerja pemerintah yang memuat arah kebijakan 

nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan 

kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang 

berkesinambungan berupa dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) 

tahun. Rencana Kerja Pemerintah merupakan bagian dari Rencana Strategis 

Pemerintah, yaitu dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahun. Rencana 

Kerja Pemerintah merupakan pedoman bagi kementerian Negara/lembaga dalam 

menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. 

Kementerian/Lembaga sebagai pengguna anggaran menugaskan satuan kerja nya 

sebagai kuasa pengguna anggaran untuk membuat Rencana Kerja Anggaran. 

Rencana Kerja Anggaran satuan kerja sebagai bahan penyusunan Rencana 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) atas persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). 

 

2.5  Rencana Kerja Anggaran   

2.5.1  Pengertian Rencana Kerja Anggaran 

Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

 

2.5.2   Isi dan Susunan Rencana Kerja Anggaran 

Isi dan Susunan Rencana Kerja Anggaran adalah sebagai berikut : 

1) Rencana Kerja Anggaran terdiri dari rencana kerja satuan kerja dan anggaran 

yang diperlukan untuk melaksanakan kerja. 



2) Di dalam Rencana Kerja Anggaran diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, 

program, dan hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan. 

3) Diuraikan biaya masing-masing untuk program menurut jenis belanja, 

prakiraan maju untuk tahun berikutnya serta sumber dan sasaran pendapatan 

satuan kerja. 

 

2.5.3 Metode Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Rencana Kerja Anggaran dibentuk dengan 3 (tiga) pendekatan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2004, Yaitu: 

1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 

mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun 

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan 

kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 

penyusunan anggaran tahun berikutnya. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. 

2) Penganggaran Terpadu 

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja 

guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip 

pencapaian efisiensi alokasi dana. 

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh 

proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan satuan kerja untuk 

menghasilkan dokumen Rencana kerja anggaran dengan klasifikasi anggaran 

belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. 

 

 



3) Penganggaran Berbasis Kinerja 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan 

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

 

2.5.4 Klasifikasi Belanja 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja didefinisikan sebagai 

berikut : 

“ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun 
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh pemerintah”. 

 
Klasifikasi belanja sangat penting dalam : 

1)  Memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasi alokasi sumber daya 

sektor-sektor ; 

2) Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah melalui penilaian kinerja 

pemerintah; dan 

3) Membangun akuntabilitas atas ketaatan pelaksanaan dengan otorisasi yang 

diberikan oleh legislatif. 

Sistem klasifikasi belanja dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar baik 

untuk pengambilan keputusan maupun untuk akuntabilitas.  

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, 

Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. 

Pengklasifikasian belanja tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran 

dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran 

dan pelaporan harus diformulasikan sebagai berikut : 

1) Klasifikasi Menurut Fungsi 

Klasifikasi Menurut Fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada 

fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Klasifikasi menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk 

penyusunan anggaran berbasis kinerja. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi 

adalah sebagai berikut : belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan 



keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan 

permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama,  pendidikan, dan 

perlindungan sosial. 

 

2) Klasifikasi Organisasi 

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi 

pengguna anggaran. Klasifikasi organisasi digunakan untuk keperluan 

akuntabilitas. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah 

pusat antara lain belanja per kementerian/lembaga beserta unit organisasi di 

bawahnya. Klasifikasi belnja menurut organisasi pemerintah daerah antara lain 

sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah 

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Dinas Pemerintah Tingkat Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 

 

3) Klasifikasi Menurut Dana 

Klasifikasi Menurut Dana digunakan untuk sumber pembiayaan. 

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan 

maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam 

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau 

memanfaatkan surplus anggaran.  

 

4) Klasifikasi Menurut Ekonomi 

Klasifikasi menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang 

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi 

menurut ekonomi antara lain sebagai berikut : 

(1)   Belanja Pegawai   

Belanja Pegawai adalah Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap 

pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada 

pegawai pemerintah baik dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, 



honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubngan dengan 

pegawai. 

(2)  Belanja Barang 

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang 

dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan 

maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 

Belanja barang dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan 

untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang 

habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian investaris 

kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai 

pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas 

pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang 

nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh 

Pemerintah Pusat/Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran 

untuk biaya pelatihan dan penelitian. 

b. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan Aset tetap dan Aset lainnya yang sudah ada ke dalam 

kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja 

pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharan gedung 

dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan 

peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan 

lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk 

membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

jabatan. 

(3)  Belanja Modal 

Belanja Modal adalah pengeluaran belanja yang digunakan dalam rangka 

pembentukan Aset tetap yang dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-

hari suatu satuan kerja, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 



dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lainnya. Nilai 

pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset tetap berwujud yang dianggarkan 

dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun Aset. 

(4)  Belanja Bunga 

Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga 

(interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan 

posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. 

(5)  Belanja Subsidi 

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan 

Perusahaan/Lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau 

mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak 

sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini 

antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui 

BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta. 

(6)  Belanja Hibah 

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang 

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah 

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terus menerus. 

(7)  Bantuan Sosial  

Bantuan Sosial adalah pengeluaran uang/barang yang diberikan kepada 

pegawai berupa pensiun, asuransi serta kompensasi sosial kepada penduduk 

guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko.  

(8)  Belanja Lain-lain 

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, 

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan 

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 

 

 



5) Klasifikasi Menurut Program dan Kegiatan 

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam 

bentuk upaya yang berisi satu beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 

kementerian negara/lembaga .  

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik 

yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/ jasa. 

Dari berbagai klasifikasi tersebut di atas, untuk tujuan manajemen 

anggaran, klasifikasi menurut ekonomi sangat penting untuk digunakan dalam 

pengendalian anggaran dan monitoring. 

 

2.5.5 Aspek-Aspek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Terdapat beberapa aspek dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran,diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Bagan Akun Standar 

Rencana Kerja Anggaran disusun sesuai dengan penentuan jenis belanja 

anggaran yang tepat. Penentuan jenis belanja disesuaikan dengan kode akun yang 

telah ditetapkan yang disebut dengan bagan akun standar. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007, Bagan 

Akun Standar didefinisikan sebagai berikut : 

“ Bagan Akun Standar adalah buku besar yang ditetapkan dan disusun 
secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah”. 

 

Tujuan pembuatan Bagan Akun standar adalah sebagai berikut : 

(1) Menyamakan istilah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

keuangan; 



(2) Meningkatkan kualitas informasi keuangan; 

(3) Memudahkan pengawasan keuangan. 

Ruang lingkup Bagan Akun Standar meliputi semua kode yang dibutuhkan 

dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari kode bagian 

anggaran,fungsi/sub fungsi, program, kegiatan, mata anggaran, dan kode lainnya 

yang terkait. 

Mata Anggaran untuk masing-masing klasifikasi jenis belanja adalah 

sebagai berikut : Belanja pegawai ( 51XXXX), Belanja barang (52XXXX), 

Belanja modal (53XXXX), Belanja bunga (54XXXX), Belanja subsidi 

(55XXXX), Belanja hibah (56XXXX), Bantuan sosial (57XXXX), Belanja lain-

lain (58XXXX). 

2) Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan 

yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat 

pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap Aset, 

yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan 

wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Entitas pelaporan di 

dalam satuan kerja adalah kepala satuan kerja. Kepala Satuan Kerja sebagai kuasa 

pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang 

dan/atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan.  

3) Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah sebagai berikut: 

(1) Rencana Kerja Anggaran direncanakan oleh departemen/satuan kerja yang 

kemudian diserahkan kepada menteri/lembaga yang bersangkutan. Dalam 

hal ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kuasa 

pengguna anggaran menyampaikan Rencana Kerja Anggaran kepada 

Dirjen Perbendaharaan Negara yang disampaikan kepada Menteri 

Keuangan.  



(2) Menteri Keuangan menyampaikan hasil Rencana Kerja Anggaran tersebut 

ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).  

(3) Hasil pengesahan atas Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) berupa Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (UU-APBN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) 

disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.  

(4) Menteri Keuangan menyampaikan UU-APBN kepada Dirjen 

Perbendaharaan Negara. Dirjen Perbendaharaan Negara menerima 

Keppres rincian APBN dan disampaikan kepada Kantor wilayah Dirjen 

Perbendaharaan Negara yang ada di daerah.   

(5) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 

(DJPBN) membuat konsep Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

dan menyampaikan kepada satuan-satuan kerja yang berada dalam lingkup 

Kantor Wilayah (Kanwil) DJPBN masing-masing dan mendelegasikan 

untuk membuat konsep Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

masing–masing satuan kerja.  

(6) Satuan Kerja (satker) menyampaikan konsep DIPA kepada Kanwil 

DJPBN.  

(7) Kanwil DJPBN menerima Konsep DIPA dan selanjutnya menyampaikan 

DIPA kepada Satker-satkernya. 

(8) DIPA inilah dijadikan sumber dalam pembuatan laporan keuangan.  

 

2.6   Kualitas 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “kualitas” 

sebagai “tingkat baik buruknya sesuatu, mutu, derajat atau taraf “. Dari pengertian 

tersebut kualitas merupakan bentuk tingkat baik buruknya sesuatu variabel. Maka 

berkaitan dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa rencana kerja anggaran 

dapat mempengaruhi  tingkat baik buruknya sesuatu laporan keuangan. 

 

 



2.7 Laporan Keuangan 

2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Salah satu upaya konkret pemerintah demi mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan 

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu 

dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara 

umum.  

Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi. Dalam 

proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi/peristiwa yang merupakan 

kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, 

penggolongan, dan pengikhtisaran sedemikian rupa sehingga hanya informasi 

yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mampu 

memberi gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan lembaga pemerintah tidak berfokus pada organisasi secara 

keseluruhan, akan tetapi berfokus pada unit kerja pemerintah sebagai suatu bagian 

organisasi. Unit-unit kerja pemerintah tersebut merupakan entitas akuntansi dan 

entitas anggaran yang otonom. Laporan keuangan pemerintah lebih bersifat 

jangka panjang karena terkait dengan politik dan kenegaraan. Laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan 

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.  

Beberapa pengertian tentang Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :  

• Sofyan.S.Harahap (2002:7) 

“ Laporan Keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses   

akuntansi ”. 

• Kieso dkk (2002:3) 

“ Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 
keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini 



menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter 
”. 

• Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam standar Akuntansi Keuangan 

PSAK (2007) 

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan . 
Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Rugi 
Laba, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang dapat disajikan dengan 
berbagai cara seperti misalnya, misalnya sebagai Laporan Arus Kas, 
Laporan Arus Dana), Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 
termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 
tersebut. Informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga ”. 

• Peraturan Pemerintah No.8 (2006) 

“Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Negara/Daerah selama suatu periode “. 

 

Dari beberapa pengertian mengenai Laporan Keuangan diatas dapat 

penulis simpulkan, bahwa Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi 

Laba, dan informasi keuangan lainnya yang merupakan pencerminan prestasi 

yang diraih perusahan pada periode tertentu. 

 

2.7.2  Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan 

2.7.2.1 Peranan Laporan Keuangan 

 Peranan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, 

dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan          

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 



kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan: 

1) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik. 

2) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

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

dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan. 

4) Keseimbangan Antargenerasi 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. 

 

2.7.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai  

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan 

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 



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

dan ekuitas dana pemerintah; 

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintaah; 

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

anggarannya; 

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memmenuhi kebutuhan kasnya; 

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelengaraan kegiatan pemerintah; 

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif 

dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, 

sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan 

ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi 

pengguna mengenai : 

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

anggaran, dan 

2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

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

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal : 

1) Aset; 

2) Kewajian; 

3) Ekuitas dana; 

4) Pendapatan; 

5) Belanja; 

6) Transfer; 



7) Pembiayaan; dan  

8) Arus kas. 

Informasi  dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 

tujuan tersebut, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. 

Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-

sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 

 

2.7.3  Karakteristik Laporan Keuangan  

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai 

dalam membuat keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting  bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas 

laporan keuangan. SAP Bab Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah 

menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan 

antara lain : relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Keempat 

karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut merupakan prasyarat normatif 

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki 

 

2.7.3.1 Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

dalam 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 : 

1) Memiliki Manfaat Umpan Balik (Feedback Value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

2) Memiliki Manfaat Prediktif (Predictive Value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

3) Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan. 

4) Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan 

dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

 

2.7.3.2 Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 

1) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 

disajikan. 

2) Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informai yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila 

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

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 



3) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

 

2.7.3.3 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 ekternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadi perubahan. 

 

2.7.3.4 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. 

Karakteristik kualitatif relevan dan andal mempunyai kendala informasi 

yang tidak memungkinan terwujudnya kondisi yang tidak ideal akibat keterbatasa 

(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan 

kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu : 

1) Materialitas  

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan 

pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria 

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan 



atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat 

Manfaat yang dihasilkan seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh 

karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala 

informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunanya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang 

menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain 

disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi 

lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu 

entitas pelaporan. 

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai 

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang 

diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif 

antara karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan 

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik tersebut 

merupakan masalah pertimbangan professional. 

 

2.7.4  Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai 

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan 

standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami 

laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : 

1) Basis akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 



Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, 

dan ekuitas dalam Neraca. 

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui 

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas 

pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan 

istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran lebih baik ataupun kurang untuk 

setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. 

Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk 

barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. 

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada paragraph 26 menyelenggarakan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik 

dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam 

pengakuan Aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. 

2) Prinsip Nilai Historis 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh Aset tersebut pada saat 

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan 

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintah. 

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena 

lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat 

digunakan nilai wajar Aset atau kewajiban terkait. 

 

 



3) Prinsip Realisasi 

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan 

melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk 

membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. 

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue 

principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana 

dipraktekan dalam akuntansi komersial. 

4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal  

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, 

dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa 

lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus 

diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

5) Prinsip Periodisitas 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 

posisi utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, 

triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 

6) Prinsip Konsistensi 

Perlakuan akuntansi yang sama ditetapkan pada kejadian yang serupa dari 

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

ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi 

ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah 

dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi 

yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan 

metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

 

 

 



7) Prinsip Pengungkapan Lengkap 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

8) Prinsip Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan 

ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian 

seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. 

Petimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau pendapatan tidak 

dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun 

demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, 

pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau pendapatan 

yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang 

terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 

 

2.7.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan 

oleh pemerintah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai 

konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik 

mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai 

bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. 

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang 

berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. 

Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul 

konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberikan 



informasi kepada berbagai kelompok pemakai (general purposive), meskipun 

setiap kelompok pemakai membutuhkan informasi yang berbeda-beda. 

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut 

sebagai berikut : 

1) Pemerintah sebagai manajemen 

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah dapat 

menggunakan informasi keuangan dalam laporan keuangan untuk memprediksi 

dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Negara. Pemerintah dapat memprediksi 

estimasi pendapatan Negara tahun mendatang. Demikian pula, pemerintah dapat 

merencanakan alokasi belanja dan transfer, serta pembiayaan yang diperlukan. 

Selain itu, pemerintah juga dapat mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan 

dalam pengelolaan keuangan Negara antara lain seperti efektivitas pengendalian 

intern, pencatatan dan pengamanan asset Negara, dan sebagainya.  

2) Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang diwakili oleh Lembaga 

Legislatif, Perwakilin Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat  

Masyarakat dapat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk 

melakukan pengawasan dalam arti luas sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangannya. Lembaga legislatif akan menggunakan untuk pengawasan 

pengelolaan oleh pemerintah yang implementasinya dapat dilakukan untuk 

pembahasan anggaran dan permintaan pertanggungjawaban oleh pemerintah. 

Dewan Perwakilan Daerah juga dapat melakukan pengawasan sesuai dengan 

kewenangannya. Rakyat secara umum dapat melakukan pengawasan secara luas, 

yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan 

umum. 

3) Pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan 

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

melakukan pemeriksaan atas kewajaran penyajiannya sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut 

dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara lainnya 

seperti pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. 



4) Kreditur seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Negara atau 

Lembaga Kreditur lainnya 

Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan oleh kreditur untuk 

menilai kredibilitas pemerintah dalam mengelola hutangnya. Hal ini akan sangat 

terkait dengan pemberian kredit pembiayaan kepada pemerintah. 

Kebutuhan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan 

umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. 

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, 

berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka 

ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar 

pajak perlu mendapat perhatian. Meskipun memiliki akses tehadap detail 

informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib 

memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk 

keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.  

 

2.7.6  Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintah terbagi atas : 

2.7.6.1 Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

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

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang 

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah , menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.  

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang 

realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara 

anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang 

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas 



pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi 

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 

mengenai  alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan 

entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : 

1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang 

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran. 

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. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan 

informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan 

penggunaan sumber daya ekonomi: 

1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 

2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD);dan 

3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Manfaat laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak 

tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi 

pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas 

pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas 

pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) 

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga 

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan 

pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.  

Unsur laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut : 

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

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 



bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah. 

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

penambah nilai kekayaan bersih. 

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

Negara/bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

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

pengurang nilai kekayaan bersih. 

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

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

bagi hasil. 

6) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar  kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

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

divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman, kepada entitas lain, dan 

penyertaan modal oleh pemerintah. 

2.7.6.2 Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

Aset kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Informasi tentang tanggal 

jatuh tempo Aset dan kewajiban keuangan bermanfaaat untuk menilai likuiditas 

dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian 

Aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga 

bermanfaat untuk mengetahui apakah Aset diklasifikasikan sebagai Aset lancar 



dan non lancar dan kewajiban lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagi 

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 

Unsur yang dicakup dalam neraca adalah sebagai berikut : 

1) Aset 

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

pemerintah sebagi akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

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

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Klasifikasi Aset : 

(1) Aset Lancar 

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang dan persediaan. 

(2) Aset Non Lancar 

Aset Non Lancar meliputi Aset yang bersifat jangka panjang, dan Aset 

tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk 

kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar 

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, Aset tetap, dan cadangan, 

dan Aset lainnya. 

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan 

maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka 

waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi 

investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain 

investasi dalam surat utang Negara, penyertaan modal dalam proyek 

pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara 

lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. 

Aset tetap meliputi tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan, irigasi, dan jaringan, Aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 

pengerjaan. 



Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai Aset lainnya. 

Termasuk  dalam Aset lainnya adalah Aset tak berwujud dan Aset kerja sama 

(kemitraan). 

2) Kewajiban  

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi  pelaksanaan tugas atau 

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, 

kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman 

dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga 

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan 

pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap 

kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak 

yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. 

Kelompok kewajiban : 

(1) Kewajiban Jangka Pendek  

 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang 

diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas blan setelah tanggal pelaporan. 

(2) Kewajiban Jangka Panjang  

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang 

penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelaporan. 

3) Ekuitas Dana 

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara Aset dan kewajiban pemerintah. 

Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

(1) Ekuitas dana lancar adalah selisih antara Aset lancar dengan kewajiban 

jangka pendek. 

(2) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam 

dalam Aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban 

jangka panjang. 



(3) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang 

dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.7.6.3 Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

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

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 

akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber 

penggunaan,  perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan 

saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk 

pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. 

Beberapa manfaat laporan arus kas antara lain sebagai berikut : 

1) Informasi dari laporan arus kas bermanfaat sebagai indikator jumlah arus kas 

di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas 

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 

2) Sebagai alat pertanggungjawaban  arus kas masuk dan arus kas keluar selama 

periode pelaporan. 

3) Memberikan manfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 

perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur 

keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan sovabilitas). 

Laporan Arus Kas terdiri dari beberapa aktivitas, antara lain sebagai 

berikut : 

1) Aktivitas Operasi 

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari : 

(1) Penerimaan Perpajakan; 



(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

(3) Penerimaan Hibah; 

(4) Penerimaan bagian Laba perusahaan Negara/daerah dan investasi 

lainya;dan 

(5) Transfer masuk. 

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 

pengeluaran: 

(1) Belanja pegawai; 

(2) Belanja barang; 

(3) Bunga; 

(4) Subsidi; 

(5) Hibah; 

(6) Bantuan sosial; 

(7) Belanja lain-lain/tak terduga; dan 

(8) Transfer keluar. 

 

2) Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan 

Arus kas dari aktivitas Aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya 

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukug pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan dating. 

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Aset nonkeuangan terdiri dari : 

(1) Penjualan Aset tetap; 

(2) Penjualan Aset lainnya. 

Arus keluar kas dari seriap aktivitas investasi Aset nonkeuangan terdiri 

dari : 

(1) Perilehan Aset tetap; 

(2) Perolehan Aset lainnya.  

 

 

 



3) 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 

arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan 

dating. 

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain : 

(1) Penerimaan pinjaman; 

(2) Penerimaan Hasil Penjualan surat Utang Negara; 

(3) Penerimaan dari Divestasi; 

(4) Penerimaan Kembali Pinjaman; 

(5) Pencairan Dana Cadangan. 

Arus Keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain : 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah; 

(2) Pembayaran Pokok Pinjaman; 

(3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; 

(4) Pembentukan Dana Cadangan. 

 

4) 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 Fisik Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang 

berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau 

diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan askes. 

Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum 

Negara/daerah. 

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan 

kiriman uang masuk. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran 

meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. 

 



2.7.6.4 Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

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

Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain 

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi 

pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan 

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : 

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

pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan 

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; 

3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 

5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;dan  

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 

 

2.8 Pengaruh Rencana Kerja Anggaran Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Satuan Kerja 

Pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah bertujuan untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kinerja 

pengelolaan keuangan Negara. Reformasi pengelolaan keuangan Negara berawal 

dari perencanaan anggaran, yaitu menyusun Rencana Kerja Anggaran dari setiap 

satuan-satuan kerja di bawah Kementerian/Lembaga sebagai satuan pengguna 



anggaran. Pemerintah melayani masyarakat memberikan hasil 

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang menyediakan berbagai 

informasi bagi para pemakai laporan keuangan pemerintah. 

Rencana Kerja Anggaran meliputi beberapa aspek, yaitu penentuan akun 

yang tepat dalam bagan akun standar, sumber daya manusia sebagai kuasa 

pengguna anggaran, dan prosedur penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Hasil 

proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah laporan keuangan. Laporan 

keuangan mempunyai karakteristik sebagai berikut : relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang memadai dapat mendorong 

peningkatan kualitas laporan keuangan satuan kerja, dimana jika penentuan akun 

yang tepat dalam bagan akun standar, yang dijalankan oleh pengelola keuangan 

dengan penuh komitmen, melalui prosedur yang telah ditetapkan, maka akan 

dapat disusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga para pemakai laporan 

keuangan kemungkinan kecil akan disesatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


