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2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan 

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) 

tentang standar akuntansi pemerintahan,  

Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP 
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 
 

Menurut Wijaya (2008;4) : 

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi 
pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan 
Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan 
pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat 
digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders 
sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel. 
 
Menurut Sinaga (2010:8) : 

SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, 
pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah 
wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna 
laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk 
memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan 
eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam 
pelaksanaan audit. 
 
Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi 

pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan 



keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi 

pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara 

penyusun, pengguna, dan auditor. 

 

2.1.2 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan 

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang 

dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan 

indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh 

karena itu, badan akuntansi keuangan negara (BAKUN), kementerian keuangan, 

mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial 

(commercial organization), para pengambil keputusan dalam organisasi 

pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain 

sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai 

alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak 

lain (Siregar dan Siregar, 2001).  

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di 

bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat 

luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini 

menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas. 



 Menurut Nordiawan (2009:23), beberapa upaya untuk membuat sebuah 

standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik 

telah dilakukan dengan baik oleh ikatan akuntan indonesia (IAI) maupun oleh 

pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena 

adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan 

perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban 

pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana dana 

yang dimiliki. 

Mahsun dkk (2007:11) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi 

termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan 

organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian 

dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi 

tersendiri. 

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 

keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi 

pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan 

dkk, 2007). 

 

 

 



2.1.3 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan 

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan 

kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan 

dinasdinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi 

keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 

pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.  

Menurut Fakhrurazi (2010:15) manfaat yang dapat diperoleh dengan 

adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh 

kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan 

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

ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi 

di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan 

pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan 

datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang 

dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan 

kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. 

 

2.2 Akuntansi Berbasis Akrual 

2.2.1 Pengertian Basis Akrual 

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP 

(2006:3), adalah : 



Suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya 
diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya 
transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima 
atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP 
menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan 
(recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga 
dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh 
arus sumber daya dicatat.  
 
Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa : 

Basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat 

dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial 

dan pengawasan.  

Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak 

dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada 

saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang 

tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan. 

 

2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual 

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 

ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang 

lebih akurat.  

Menurut KSAP (2006:1), dalam wacana akuntansi, secara konseptual 

akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih 

akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi 

berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya 



pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh 

beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. 

Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun 

yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran 

yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di 

masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual 

dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu 

sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah. 

Menurut Mardiasmo (2009:155), pengaplikasian accrual basis dalam 

akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services 

dan charging for services. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan 

harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan 

pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk 

mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper 

matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor 

swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit 

oriented), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi 

pelayanan publik (public service oriented). 

Menurut Bastian (2006:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci 

sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan 



operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti 

bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, 

diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. 

Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya 

biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual 

dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.  

Kemudian menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis 

akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain: pertama, penentuan pos dan 

besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang 

mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan 

dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam pembandingan dengan basis kas, 

penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, 

sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi 

keuangan yang sulit dikendalikan. 

 

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak 

tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. 



Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual terdapat pada 

lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk 

menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Sementara 

lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan 

bahwa: 

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi 
pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 
dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 
 
Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan 

bahwa: 

Apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, 
maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 
memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
 
Menurut kedua pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam 

peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. 

Dalam standar akuntansi pemerintahan jika menggunakan basis akrual, di mana 

dalam peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua 

basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan 

finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran). 

 

 



2.3.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

berdasarkan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 

2010) yaitu 

1. Komitmen 

Menurut Robbins dan judge (2007:33). Komitmen adalah:  

Sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta 

tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya 

dalam organisasi. 

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan 

formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan. Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa komitmen merupakan suatu ikatan psikologis karyawan pada 

organisasi ditandai dengan adanya: 

1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai 

organisasi 

2) Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi 

3) Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 

 

 

 



2. Sumber Daya Manusia 

Menurut Robert L Mathis dan John H Jakson (2008:22), Peran Sumber 

Daya Manusia : 

“Peran dari Sumber Daya Manusia adalah untuk meyakinkan organisasi 
dan manajer dan tenaga kerja mengetahui peraturan dan manajemen 
sumber daya manusia mengurangi kemungkinan tuntutan hukum dan 
mematuhi peraturan”. 
 

Peran organisasi Sumber Daya Manusia telah tumbuh dan lebih strategis 

disebabkan penggunaan orang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan 

keunggulam komparatif, baik domestic maupun internasional. Peran strategis 

Sumber Daya Manusia menekankan bahwa orang-orang di organisasi adalah 

sumber daya yang penting dan juga investasi perusahaan yang besar. 

 

3. Infrastruktur 

Menurut Muhammad Fakhturozi (2012:32).  

Infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk 

menopang keberjalanannya kegiatan masyarakat sehingga dapat menekan 

inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  

Infrastruktur juga mengacu pada sistem fisik yang menyediakan 

transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur 

dibuat sesuai permintaan se efisien mungkin yang dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat luas. 

 

 



4. Sistem Informasi 

Sistem merupakan sekelompok unsur yang harus berhubungan agar tujuan 

dapat di capai. Sebuah system pada dasarnya adalah sekelompok unsur atau 

komponen yang erat berhubungan (interrelate) satu sama lain dan berfungsi secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Kertahadi (dalam fatta, 2010) Sistem Informasi adalah suatu alat 

untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 

penerimanya. Tujuanya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan 

keputusan pada perencanaan,pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi 

suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. 

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara 

bukanlah suatu hal yang mudah. ADB (Asian Development Bank) secara khusus 

menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang yang 

dituangkan dalam makalah berjudul Accrual Budgeting and Accounting in 

Government and its Relevance for Developing Member Countries dan 

memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrual bagi Negara berkembang, 

yaitu: 

1) Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat dua 

model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model big bang dan 

model bertahap. Keuntungan pendekatan big bang adalah mendukung 

terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat 

menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan 

seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan 



masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa 

berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat 

diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara 

penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan 

secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. 

2) Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik 

dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat 

esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan 

adanya kepentingan yang tidak sejalan. 

3) Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang 

ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

4) Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional 

akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. 

Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan 

basis akrual pada akuntansi pemerintah. 

5) Sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis 

kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu 

negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat 

diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada 

peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum 

mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual. 



6) Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit 

memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. 

Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme 

tenaga audit. 

7) Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi 

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik 

akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya 

organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara 

menyeluruh. 

Sedangkan menurut Mulyana (2009:13), penerapan basis akrual dapat 

dilakukan secara top-down atau bottom-up. Bila diterapkan secara top-down, 

biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara mandatory (wajib) untuk semua 

entitas dalam rentang waktu (time frame) yang pasti dan seragam. 

Sedangkan bila diterapkan secara bottom-up, harus dilakukan pilot project 

terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat 

dilaksanakan dengan baik. Penerapan secara bottom-up dapat dilakukan dalam 

time frame pendek, maupun time frame medium. Penerapan akuntansi akrual 

dalam time frame pendek (katakanlah 1-3 tahun) akan beresiko timbulnya reform 

fatigue yaitu hilangnya sense of urgent dan antusiasme dari para penyelenggara 

akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan perubahan perubahan yang 

terus-menerus tanpa merasakan manfaatnya secara langsung.  

Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual 

dilakukan secara bertahap dalam time frame medium (katakanlah, 4-6 tahun). 



Penerapan secara time frame medium dapat dilakukan dengan cara terapkan dulu 

kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di pemerintah pusat yang sudah 

dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai pilot project; kemudian 

apabila pilot project sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek 

akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke 

instansi-instansi pemerintah lainnya. 

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar 

sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka 

diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan 

penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun 

rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis 

akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Strategi Penerapan SAP Akrual 

TAHUN  KEGIATAN 

2010 a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual 

b. Mengembangkan Framework Akuntansi 
Berbasis Akrual 

c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual 
2011 a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan 

kebijakan akuntansi 
b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI 

bagian pertama (proses bisnis dan detail 
requirement) 

c. Pengembangan kapasitas SDM 
2012 a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI 

(lanjutan) 
b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 

2013 a. Ploting beberapa KL dan BUN 
b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh 

LK 
c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 

2014 a. Pararel Run dan Konsolidasi seluruh 



b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh 
LK 

c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2015 a. Implementasi penuh 

b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2015 a. LKPP CTA, dilengkapi Informasi 

Pendapatan dan Belanja secara Akrual 
b. Rollout SPAN dan Piloting SAKTI 
c. Penyiapan kebijakan dan peraturan 

akuntansi berbasis akrual 
d. Sosialisasi dan training reformasi 

akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, 
BAKN dan end user 

e. Monitoring dan evaluasi persiapan 
implementasi akuntansi berbasis akrual 

 

 

2.4 Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual 

 Secara yuridis, keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 

tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan 

basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual 

penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini 

akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015. 

Untuk mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2015 nanti, tentu 

pemerintah kita memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi terbagi atas 

dua kondisi dasar, yaitu necessary condition dan sufficient condition. Necessary 

condition adalah prasyarat yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. 

Setelahnya, pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya 

bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (sufficient condition).  



Necessary condition adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana 

pemeliharaan (www.medinamultimitra.com). Untuk dapat mengimplementasikan 

basis akrual yang notabene adalah barang baru, dibutuhkan komitmen dari para 

pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD. 

Di samping itu, SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah 

yang memadai juga sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah ujung tombak 

dari implementasi ini. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan 

yang cukup. Tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan kegiatan 

yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual 

membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga tersedianya dana 

pemeliharaan pun menjadi mutlak. 

Persyaratan tambahan untuk mengubah kondisi menjadi sufficient 

condition tersebut adalah kebijakan akuntansi, prosedur dan teknologi. 

Pengembangan dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual dibutuhkan untuk 

mengakomodasi SAP. Idealnya, dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai 

dengan kondisi khas di daerah masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem 

dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penuh. Yang 

tak kalah penting, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi 

khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis 

akrual didalamnya agar implementasi basis akrual ini sesuai dengan harapan. 



 Kemudian menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan 

dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut:  

1) Hearing-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang 

dilaksanakan pada desember 2009 

2) Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 

hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang 

meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan 

peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah. 

3) Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada 

tahun 2010 hingga 2015.  

Setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah dan pemerintah 

daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di pemerintah 

daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi penerapan basis akrual di pemerintah 

daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi 

akrual. 

Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah 

sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual yang akan diterapkan. 

2) Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh 

berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual. 



3) Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya 

menciptakan benchmarking. Dengan cara ini, pemerintah dapat 

memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat 

digunakan oleh seluruh daerah. 

4) Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan 

persepsi dan sosialisasi, cara ini dapat digunakan untuk menyerap input 

berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi 

basis akrual. 

Sementara itu, pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 

1) Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud 

meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, 

dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan skill 

pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua 

pihak 

2) Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala 

daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur. 

3) Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi 

berbasis akrual secara penuh. 

4) Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta 

adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan basis 

akuntansi yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempraktikkan 

akuntansi berbasis akrual penuh secara benar dan profesional.  



Oleh karena itu, KSAP (2010) dalam gambar 2.1 memberikan petunjuk 

atau gambaran yang jelas dalam setiap tahunnya untuk hal-hal yang perlu 

dilakukan pemerintah daerah dalam pentahapan penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. 

Gambar 2.1 Pentahapan Implementasi SAP akrual Pemerintah Daerah 

 

2.5 Kendala Akuntansi Berbasis Akrual 

Menurut Widjajarso (2010:12) permasalahan yang mungkin timbul dari 

penerapan basis akuntansi pada akuntansi pemerintah Indonesia dapat mencakup 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual  
Salah satu titik kritis utama dari sebuah penerapan akuntansi berbasis akrual 
adalah mencakup pendekatan perancangan apakah dapat dilakukan secara 
bertahap atau langsung secara frontal atau sering disebut big bang. Para ahli 
hampir sepakat bahwa pendekatan bertahap sangat disarankan, terutama bagi 
pemerintah di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan 



sumber daya manusia dan komitmen politik dari pimpinan negara yang masih 
diragukan. 

2) Jenis laporan keuangan. 
Permasalahan lain adalah jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun 
oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Secara peraturan undang 
undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan, memang hanya 
mensyaratkan adanya empat laporan keuangan yakni laporan realisasi 
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Di satu 
pihak, KSAP saat ini telah mengantisipasi jenis laporan tambahan selain yang 
dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dengan menambahkan tiga jenis 
laporan baru yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan 
operasional dan laporan perubahan ekuitas, seperti tercantum dalam konsep 
publikasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Di lain pihak, 
penyusun laporan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
sepertinya masih menunggu hasil KSAP, meskipun sudah terlihat aktif dalam 
berbagai forum seperti limited hearing dan diskusi-diskusi basis akrual. Secara 
nyata, pihak inilah yang nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, 
mengingat kondisi sekarang saja, mereka masih menghadapi opini disclaimer 
dari auditor. Perubahan perubahan semacam inilah yang dirasa sangat 
memberatkan para penyusun laporan keuangan pemerintah. Apakah tidak ada 
kemungkinan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan pemerintah dan 
apakah dengan tambahan tersebut memang akan menambah nilai keputusan 
ekonomi yang diambil entitas akuntansi ataukah biayanya akan jauh lebih 
besar jika dibanding manfaatnya. 

3) Anggaran berbasis akrual 
Pembahasan akuntansi berbasis akrual hampir selalu diiringi dengan 
penganggaran berbasis akrual. Pertanyaannya adalah apakah international best 
practices dalam basis akuntansi akrual juga selalu diikuti oleh sistem 
penganggaran berbasis akrual. Penerapan basis akrual tidak harus diikuti 
dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Alasan utamanya adalah bahwa 
anggaran berbasis akrual sangat sulit dimengerti oleh para politisi yang 
fungsinya menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah dan juga para 
stakeholders lainnya. 

4) Pengakuan pendapatan 
Jika basis akrual diterapkan, pendapatan diakui pada saat timbul hak dari 
pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang menganut self 
assessment di mana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, hak 
tersebut menjadi belum final karena masih dimungkinkan adanya 
restitusimeskipun sudah ada SPT, sehingga dokumen yang dijadikan dasar 
penentuan hak tagih pajak menjadi masalah. Pendapatan harus diakui jika 
telah muncul hak sehingga pencatatan pendapatan dilakukan setiap kali ada 
transaksi munculnya hak tersebut. Standar akuntansi pemerintah nantinya 
harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan pendapatan tersebut.  

5) Pengakuan belanja/beban 
Jika basis akrual diterapkan, penggunaan istilah belanja menjadi tidak tepat, 
sehingga terminologi belanja seharusnya diganti dengan beban atau biaya. 



Untuk laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, 
terminologi belanja sudah tepat dan hal ini juga sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Sedangkan untuk laporan lain, yakni, laporan operasional dan 
laporanperubahan ekuitas, terminologi beban atau biaya harus menggantikan 
terminologi belanja. Dengan demikian, biaya non kas seperti biaya depresiasi 
akan tercantum dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas 
danneraca, karena tidak ada arus kas keluar seperti pada belanja. 
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga memerlukan upaya 
dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diidentifikasi tantangan 
yang mungkin menghambat implementasi akuntansi pemerintahan dan 
membangun strategi untuk implementasi.  
 
Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual menurut Simanjuntak (2010:10-12) adalah sebagai berikut: 

1) Sistem akuntansi dan IT based system 
Kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih 
terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal ini tentu 
saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat 
mewujudkannya. Ketidaksiapan sistem akan menyebabkan kegagalan dalam 
implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang baru dengan basis akrual.  
Selain itu, perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 
2004 yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintah 
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan 
pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No 60 
tentang sistem pengendalian intern pemerintah. 

 

2) Komitmen dari pimpinan 
Setiap perubahan membutuhkan dukungan penuh oleh pimpinan suatu 
institusi. Hal ini merupakan kunci keberhasilan atas perubahan tersebut. 
Komitmen yang kuat akan mendorong implementasi secara menyeluruh 
perubahan basis akuntansi yang memang tidak mudah. Salah satu penyebab 
kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga 
adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima 
dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 

3) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten 



Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan 
masing-masing oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPK 
selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyiapan 
danpenyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai 
akuntansi pemerintahan. 
Menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pemerintah 
pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang 
akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan 
organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan 
SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan 
keuangan berbasis akrual yang lebih kompleks dengan batasan waktu yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentu saja membutuhkan 
individu-individu yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang 
memadai. Namun pada kenyatannya, jumlah sumber daya manusia yang dapat 
memenuhi tuntutan tersebut masih belum mencukupi. Hal ini menjadi 
tantangan yang harus diatasi agar penerapan sistem akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.  

4) Resistensi terhadap perubahan 
Layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah 
terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. 
Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi 
sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan 
dengan baik. 

 

Sedangkan menurut Satmoko (2010:6-9), kendala penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual yaitu sebagai berikut:  

1. Kompleksitas laporan keuangan. Laporan yang harus disiapkan oleh 
pemerintah menjadi bertambah yaitu enam laporan dan satu CALK tanpa 
membedakan laporan pokok dan laporan pendukung. Hal tersebut dapat 
berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada 
akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar.  

2. Kondisi pemerintah. Kondisi pemerintah meliputi sumber daya manusia 
dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas 
laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan peraturan 
pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang belum sepenuhnya sesuai dengan 
peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan masih 
banyaknya laporan keuangan yang mendapat opini disclaimer dari Badan 
Pemeriksa Keuangan.  

3. Dampak penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual 
dapat berdampak pada jangka waktu penyelesaian dan penyampaian 
laporan keuangan, serta dapat berpengaruh pada jangka waktu 
pemeriksaan BPK RI mengingat laporan yang harus disiapkan lebih 



banyak dibandingkan dengan SAP sebelumnya sesuai PP No.24 tahun 
2005.  

4. Kondisi pengendalian internal pemerintah yang belum memadai. 
 
 

2.6 Teori Budaya Organisasi 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai oleh 

dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan 

kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi pemerintahan. Pada 

pemerintahan Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah 

mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan 

negara/daerah. Perubahan standar akuntansi pemerintahan kas menuju akrual 

menjadi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti yang tersirat 

dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, semuanya untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat 1.  

Menurut Yuwono dan Putra (2005:42), perubahan organisasi memiliki 

beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, suatu reorientasi 

fundamental dan radikal dalam cara organisasi beroperasi, kedua, organisasi atau 

perusahaan yang sedang mengalami transformasi, dan ketiga, mengarahkan atau 

memimpin orang untuk melakukan sesuatu secara berbeda, atau sesuatu yang 

berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya selama ini. 

Pada umumnya kita semua mendambakan perubahan budaya ke arah yang 

lebih baik. Dambaan dan harapan inilah yang terus menerus mendorong kita untuk 

melakukan sesuatu atau juga yang memunculkan ketidakpuasan terhadap keadaan 

sekarang. Menurut Shohib (2010) budaya organisasi dapat di-manage dan 



dikendalikan. Pandangan ini terpecah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pendapat 

bahwa perubahan budaya organisasi sangat bergantung kemauan para eksekutif 

dan pendapat yang mengatakan bahwa perubahan hanya mungkin dilakukan jika 

memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kondisi kondisi yang memungkinkan 

terjadinya perubahan budaya organisasi. 

Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai dalam 

organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh anggota organisasinya 

sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi yang 

bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku (Sobirin, 2005). Hal ini berarti 

setiap organisasi mempunyai sistem makna yang berbeda. Perbedaan ini 

menyebabkan setiap organisasi mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda 

serta respon yang berbeda ketika menghadapi masalah yang sama. Di samping itu 

perbedaan sistem makna ini dapat menyebabkan perbedaan perilaku para anggota 

organisasi dan perilaku organisasi itu sendiri. Akar perbedaan ini bersumber pada 

asumsi-asumsi dasar yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, filosofi atau ideologi 

organisasi yang digunakan dalam memecahkan persoalan organisasi. 

Menurut Luthans (2008:15) budaya organisasi merupakan norma-norma 

dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota 

akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh 

lingkungannya. Terdapat empat tipe budaya organisasi yakni: pertama, 

bureaucratic culture, yaitu budaya organisasi yang menekankan pada formalitas, 

aturan, peran, kebijakan, prosedur, rantai komando, dan pengambilan keputusan 

yang terpusat. Kedua, clan culture, yaitu karakteristik yang dicirikan dengan 



situasi kekeluargaan, penekanan pada tradisi, loyalitas, ritual, kerjasama tim, dan 

pengaruh sosial yang kuat dalam lingkup organisasi. Dalam tipe ini sangat 

diperhatikan proses mentoring, role model, sejarah organisasi, dokumentasi dan 

membagi perasaan bangga akan keanggotaannya dalam suatu organisasi.  

Ketiga, entrepreneurial culture yaitu karakteristik yang dicirikan dengan 

inovasi, kreativitas, pengambilan resiko dan agresivitas dalam mencari peluang. 

Adanya komitmen untuk bereksperimen, berinovasi dan bersiap untuk menjadi 

pemimpin. Karyawan memahami bahwa perubahan yang dinamis, inisiatif 

individu dan kemandirian merupakan standar yang dipraktekan sehari hari. 

Efektifitas digambarkan dengan tersedianya produk baru dan unik serta diikuti 

pertumbuhan yang cepat. Keempat, market culture yang memiliki karakter 

pencapaian prestasi yang terukur dan bergantung pada tujuan seperti peningkatan 

finansial dan market-based. Menekankan pada peningkatan penjualan, market 

share, kompetitif dan orientasi terhadap profit. Hubungan karyawan dengan 

organisasi bersifat kontraktual. Orientasi kontrol lebih formal dan bersifat stabil. 

Individu bertanggung jawab akan level performa tertentu dan organisasi 

menjanjikan level reward yang spesifik. Bila seseorang dapat meningkatkan level 

performa maka organisasi menukarkannya dengan level reward yang meningkat. 

Individu tidak menjanjikan loyalitas dan perusahaan pun tidak menjanjikan 

security. Nilai yang berlaku dalam market culture adalah independence, 

individuality, dan mendorong setiap anggota untuk mencapai tujuan finansialnya 

masing-masing (Cameron dan Quinn:1999). 



Untuk membangun budaya organisasi yang dapat mendukung perubahan 

organisasi dibutuhkan alat. Alat utamanya adalah komunikasi yang efektif yaitu 

komunikasi yang sifatnya segala arah tidak hanya dari atas ke bawah saja, 

sehingga akan memperlancar usaha. Pembangunan budaya organisasi yang baru. 

Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat mengkomunikasikan 

pentingnya perubahan, menampung saran dan masukan dari anggota organisasi 

dan hubungan antar anggota organisasi serta meningkatkan keterlibatan anggota 

organisasi. Tingginya keterlibatan anggota organisasi akan menjamin suksesnya 

upaya membangun budaya organisasi yang baru sehingga dapat mendukung 

perubahan organisasi. 

Secara umum Paul Bate dalam Shohib (2010:22) menawarkan 4 (empat) 

pendekatan perubahan budaya yaitu : 

1) Pendekatan agresif (aggressive approach); perubahan budaya dengan 

menggunakan pendekatan kekuasaan, non-kolaboratif, membuat konflik, 

sifatnya dipaksakan, sifatnya win-lose, unilateral dan menggunakan dekrit. 

2) Pendekatan jalan damai (conciliative approach); perubahan budaya dilakukan 

secara kolaboratif, dipecahkan bersama, win-win, integratif dan 

memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti 

budaya yang lama 

3) Pendekatan korosif (corrosive approach); perubahan budaya yang dilaukan 

dengan pendekatan informal, evolutif, tidak terencana, politis, koalisi dan 

mengandalkan networking. Budaya lama sedikit demi sedikit dirusak dan 

diganti dengan budaya baru 



4) Pendekatan indoktrinasi (indoctrinative approachI); pendekatan yang bersifat 

normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang 

terhadap pemahaman budaya yang baru. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual yang 

dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.3 Peneliti Terdahulu 

No Penulis Judul  Hasil penelitian 
1 Riris Setiawati 

Kusuma, tahun 2013 
Analisis Kesiapan Pemerintah 
dalam menerapkan Standar 
Akuntnasi Pemerintah 
Berbasis Akrual” (Studi 
Kasus Pada Pemerintah 
Kabupaten Jember) 

Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jember dilihat dari parameter 
integritas adalah kategori siap 
dan untuk kesiapan SDM, 
kesiapan sistem informasi dan 
sarana prasarana adalah 
kategori cukup siap. Kendala 
dalam implementasi PP No 71 
Tahun 2010, tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) 
antara lain, sampai saat ini 
penyusunan LKPD masih 
dilakukan secara manual (excel) 
belum ada perangkat lunak 
khusus, jumlah SDM pelaksana 
secara kuantitas masih belum 
cukup, kurangnya Bintek atau 
pelatihan, kurangnya sosialisasi, 
sarana dan prasarana sudah ada 
namun masih belum 
mencukupi. 

2 Ni Made Ari 
Widyastuti, Edy 
Sujana, I Made 
Pradana Adiputra, 
tahun 2014 

Analisis Kesiapan Pemerintah 
Daerah Dalam Menerapkan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis 
Akrual Di Kabupaten Gianyar 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa; 1) 
kesiapan dari SDM pemerintah 
Kabupaten Gianyar belum siap 
karena masih dalam tahap 
pembelajaran untuk memahami 
penerapan SAP berbasis akrual, 
2) kesiapan dari SIA 
menunjukan bahwa sudah ada 
sistem khusus yang bernama 
Sistem Informasi Manajemen 
Daerah (SIMDA) yang 
digunakan dalam pelaporan 
keuangan pada pemerintah 



Kabupaten Gianyar, dan 3) 
komitmen organisasi sangat 
mendukung penerapan basis 
akrual. 

3  I Wayan Gde 
Yogiswara Darma 
Putra, 
Dodik Ariyanto, tahun 
2013 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerapan 
standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual 

 Hasil penelitian menunjukan 
bahwa variabel kualitas sumber 
daya manusia, komunikasi, 
komitmen organisasi, dan gaya 
kepemimpinan berpengaruh 
positif terhadap kesiapan 
penerapan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual.  

4 Andi  Faradillah, 2013 Analisis Kesiapan Pemerintah 
Daerah Dalam  
Menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan  
(Peraturan Pemerintah nomor 
71 tahun 2010) 

Kesiapan pemerintah Kota 
Makassar dalam implementasi 
standar akuntansi pemerintahan 
(SAP) berbasis akrual 
merupakan refleksi dari suatu 
formalitas. Hal tersebut 
didukung dengan adanya 
peraturan pemerintah yang 
mewajibkan untuk semua 
pemerintah daerah termasuk 
pemerintah Kota Makassar 
dalam menerapkan SAP 
berbasis akrual. Kompleksitas 
laporan keuangan menjadi 
faktor utama dalam sikap 
resisten pengelola keuangan 
pemerintah Kota Makassar 
dalam implementasi SAP 
berbasis akrual. Sedangkan, dari 
sisi budaya organisasi, 
pemerintah Kota Makassar 
diwajibkan menerapkan standar 
akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual.  

 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai 

dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-

undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 

tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 

2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang 



mengacu pada international best practices. Setelah undang-undang tersebut, 

selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya 

bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini 

berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera 

menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 

2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat 

segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan 

ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), 

sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas 

menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap 

untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga diterapkan penuh tahun 2015. 

Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik 

dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten 

dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang 

dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan 

sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu 

sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang 

mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah. Berdasarkan kerangka 

pemikiran maka dapat digambarkan sebagai berikut. 

 



 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformasi di bidang keuangan 
pemerintah Indonesia 

Dikeluarkan PP Nomor 24 
Tahun 2005 

Direvisi dengan PP Nomor 71 
Tahun 2010 tentang SAP berbasis 

akrual 

Penerapan penuh PP Nomor 71 
Tahun 2010 pada tahun 2015 

Teori Budaya Organisasi dan 
sikap individu dalam menerima 

perubahan 

Kesiapan penerapan basis akrual 
pada pemerintahan daerah 
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