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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Menurut Mahsun dkk (2006: 65) menyebutkan bahwa standar akuntansi 

pemerintahan adalah sebagai berikut : 

“Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh 

karena itu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi 

untuk pemerintah yang disebut dengan SAP (standar akuntansi 

pemerintah).” 

 

Menurut Renyowijoyo (2008: 171) menyebutkan bahwa standar akuntansi 

pemerintahan adalah sebagai berikut : 

“Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prisip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia.” 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan 

adalah sebagai berikut : 

“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah.” 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa standar 

akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuagan 

pemerintah di Indonesia. 

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi 

pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi 

pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan harus digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

terdapat 3 buah lampiran, yaitu sebagai berikut : 

1. Lampiran I  

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

2. Lampiran II  

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual 

3. Lampiran III  

Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
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2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual 

Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual merupakan 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 dalam lampiran II menjelaskan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas 

menuju akrual, yaitu terdiri dari : 

2.1.3.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan membahas mengenai konsep 

yang mendasari dan menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang belum diatur dalam standar akuntansi 

pemerintahan. 

1. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya 

adalah sebagai acuan bagi :  

a. Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan 

tugasnya 

b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi 

yang belum diatur dalam standar 

c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 
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d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar  

akuntansi pemerintahan.  

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat 

masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi  

pemerintahan. Pertentangan antara kerangka konseptual dan standar 

akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif  terhadap 

kerangka konseptual ini. Konflik demikian dalam jangka panjang 

diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar 

akuntansi di masa depan. 

2. Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

Kerangka konseptual ini membahas :  

a. Tujuan kerangka konseptual. 

b. Lingkungan akuntansi pemerintah. 

c. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. 

d. Entitas pelaporan. 

e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum. 

f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat 

informasi  dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala 

informasi akuntansi. 

g.  Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk 

laporan keuangan. 
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3. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan  

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh  terhadap 

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri 

penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan  adalah sebagai 

berikut :  

a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :  

1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 

2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar 

pemerintah. 

3) Adanya pengaruh proses politik. 

4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. 

b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian :  

1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan 

sebagai alat pengendalian. 

2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 

3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan 

pengendalian. 

4. Pengguna dan Kebutuhan Informasi 

a. Pengguna Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 

pemerintah, namun tidak terbatas pada : 
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1) Masyarakat 

2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 

3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, 

dan  pinjaman 

4) Pemerintah 

Menurut Mardiasmo (2009: 172) para pengguna informasi laporan 

keuangan pemerintah adalah sebagai berikut: 

1) Masyarakat pengguna pelayanan publik  

2) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan  

3) Kreditor dan investor  

4) Parlemen dan kelompok politik  

5) Badan legislatif pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia 

sumber lain.  

6) Analisis ekonomi dan keuangan  

 

b. Kebutuhan Informasi 

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 terhadap detail informasi yang tercantum di 

dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 
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pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah 

dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk 

kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka 

konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih 

lanjut. 

c. Entitas Pelaporan 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku umum wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :  

1) Pemerintah pusat 

2) Pemerintah daerah 

3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan 

satuan organisasi  dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat 

pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan 

terhadap  aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk 

pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas 

pelaporan lainnya. 
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5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan 

a. Peranan Pelaporan Keuangan 

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. 

Menurut Bastian (2006: 96) menyebutkan bahwa laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi 

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

sektor publik.” 

Menurut Mahmudi (2007: 11) menyebutkan bahwa laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu 

stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi 

sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.” 

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

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

Menurut Mardiasmo (2004: 20) menyebutkan bahwa akuntabilitas 

adalah sebagai berikut : 

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemenang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang 

memilik hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban 

tersebut .” 

 

Menurut Tanjung (2009: 35) menyebutkan bahwa akuntabilitas 

adalah sebagai berikut : 

“Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas sumber daya serta 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan 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 ekuitas dana pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat. 
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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. 

Menurut Mardiasmo (2004: 30) menyebutkan bahwa transparansi 

adalah sebagai berikut : 

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan 

diawasi oleh DPRD dan masyarakat.” 

Menurut Halim (2006: 166) menyebutkan bahwa transparansi adalah 

sebagai berikut : 

“Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, transparansi yang 

di kaitkan dengan akuntabilitas mempunyai makna bahwa 

pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum 

sebagai penilai pemerintah.” 

 

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)  

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan 

datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran 

tersebut. 
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b. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik 

dengan :  

1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan  untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh 

sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang 

ditetapkan dan  peraturan perundang-undangan. 

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi 

yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil 

yang telah dicapai.  

4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 

mendanai  seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi 

entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, 

baik jangka  pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal 

dari pungutan pajak dan pinjaman.  

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai 

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
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Menurut Mardiasmo (2009: 161) tujuan laporan keuangan sektor 

publik yaitu sebagai berikut : 

a) Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship) 

b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and 

retrospective reporting) 

c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and outhorization 

information) 

d) Kelangsungan Organisasi (viability) 

e) Hubungan masyarakat (public relation) 

f)  Sumber fakta dan Gambaran (source of fact and figures) 

 

6. Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pokok terdiri dari : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

c. 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. 
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d. 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. 

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan 

diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan, laporan 

perubahan ekuitas. 

7. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara  lain : 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang 

mengatur keuangan negara. 

b. Undang-undang di bidang keuangan negara. 

c. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. 

d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah 

daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. 

e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 
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f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara/daerah. 

g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

keuangan pusat dan daerah. 

8. Asumsi Dasar 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu  dibuktikan 

agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :  

1) Asumsi kemandirian entitas 

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, 

berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri 

dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 

sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam 

pelaporan keuangan.  

2) Asumsi kesinambungan entitas 

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan 

akan berlanjut keberadaannya. Pemerintah diasumsikan tidak 

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka 

pendek. 

3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) 

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan 

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan 
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agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam 

akuntansi. 

9. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan   

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan 

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:  

a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang  

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, 

dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi  mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan 

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya. Informasi yang relevan :  

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.  
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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. 

b. 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. 
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2) Dapat Diverifikasi (verifiability)  

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 

jauh.  

3) Netralitas  

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

7 kebutuhan pihak tertentu 

c. 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.  

d. 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. 

10. 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. Berikut ini adalah delapan 
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prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah : 

a. Basis akuntansi 

b. Prinsip nilai historis 

c. Prinsip realisasi 

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal 

e. Prinsip periodisitas 

f. Prinsip konsistensi 

g. Prinsip pengungkapan lengkap 

h. Prinsip penyajian wajar 

2.1.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.01 Penyajian 

Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.01 membahas tentang 

tujuan penyajian laporan keuangan, ruang lingkup laporan keuangan, tujuan 

laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen 

laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, dan periode pelaporan. 

1. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) 

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan 

untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.  
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2. Ruang Lingkup Laporan Keuangan 

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan 

basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas 

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. 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 pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya 
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4. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan 

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada 

pimpinan entitas. 

5. Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan 

pokok adalah : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan 

realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

b. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.  

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar 

dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi 

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban 

yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau 
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dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan 

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-

kurangnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang 

pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, 

kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode 

akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus 

masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 

d. Catatan atas Laporan Keuangan 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan 

atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan 

sebagai berikut: 

1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, kendala dan 

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 

2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 
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3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 

4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar 

akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan 

5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang 

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan 

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 

6) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 

7) Daftar dan skedul. 

6. Identifikasi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi 

lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi 

pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk 

informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen 

lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan 

informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintahan dari 

informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam 

pernyataan standar ini. 
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7. Periode Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan 

keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau 

lebih pendek dari satu tahun.  

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia 

bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. 

Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas 

pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan 

yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 

6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

2.1.3.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.02 Laporan 

Realisasi Anggaran 

 

1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran 

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar 

penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Tujuan pelaporan 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. 
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2. Ruang Lingkup Realisasi Anggaran 

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian laporan realisasi 

anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi 

berbasis kas. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh 

anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan 

negara/daerah. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan 

menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun laporan 

realisasi anggaran yang berbasis kas. 

3. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran 

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.  

4. Struktur Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan 

Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada 

setiap halaman laporan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya 

mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, 
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penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan 

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

5. Periode Pelaporan 

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan 

laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang 

lebih panjang atau pendek dari satu tahun. 

Manfaat suatu 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. 

2.1.3.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.03 Laporan Arus 

Kas 

 

1. Tujuan Laporan Arus Kas 

Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian 

laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan 

kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus 

kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, 

pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. 

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode 
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akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi 

ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. 

2. Ruang Lingkup Arus Kas 

Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan 

standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen 

laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas 

pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah 

pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan 

perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud 

wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah yang 

diatur tersendiri dalam standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia. 

3. Manfaat Informasi Arus Kas 

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

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

yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat 

pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode 

pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan 

arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana 

suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk 

likuiditas dan solvabilitas). 
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4. Penyajian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas 

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan 

antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan 

nonanggaran. 

2.1.3.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.04 Catatan Atas 

Laporan Keuangan 

 

1. Tujuan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang 

diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. 

2. Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan 

yang lazim. Pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, 

pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, 

investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi 

laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan 

keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan 

tahunan. 

3. Ketentuan Umum 

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan 

keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan 
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untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar 

laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas 

hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat 

mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk 

menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas 

laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna 

dalam memahami laporan keuangan. 

4. Struktur Dan Isi 

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus 

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan 

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, 

antara lain : 

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 

makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun 

pelaporan 
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c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 

d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar 

akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan 

e. 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 

f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian 

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 

2.1.3.5 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.05 Akuntansi 

Persediaan 

 

1. Tujuan Akuntansi Persediaan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan  akuntansi 

untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan 

dalam laporan keuangan. 

2. Ruang Lingkup Akuntansi Persediaan 

Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan 

dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan 

dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, 

dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas 

pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. 
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Perusahaan negara/daerah dipersyaratkan tunduk pada standar akuntansi 

keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

2.1.3.6 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.06 Akuntansi 

Investasi 

 

1. Tujuan Akuntansi Persediaan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi 

untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan. 

2. Ruang Lingkup Akuntansi Persediaan 

Pernyataan standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi 

pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan 

disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, 

transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, 

kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

3. Klasifikasi Investasi 

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan 

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok 

aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset 

nonlancar. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan 

b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya 

pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan 

kas 
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c. Berisiko rendah 

4. Pengakuan Investasi 

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila 

memenuhi salah satu kriteria : 

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial 

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

pemerintah 

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

(reliable) 

5. Pengkuran Investasi 

Jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, 

dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar 

penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki 

pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai 

wajar lainnya. 

2.1.3.7 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.07 Akuntansi Aset 

Tetap 

 

1. Tujuan Akuntansi Persediaan 

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk 

aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat 

pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan 

akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying 

value) aset tetap. 
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2. Ruang Lingkup Akuntansi Persediaan 

Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang 

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang 

perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan 

pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan standar akuntansi 

pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. 

3. Klasifikasi Aset Tetap 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang 

digunakan: 

a. Tanah 

b. Peralatan dan Mesin  

c. Gedung dan Bangunan 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

e. Aset Tetap Lainnya 

f. Konstruksi dalam Pengerjaan 

4. Pengakuan Aset Tetap 

Aset tetap diakui apabila suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 
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5. Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

2.1.3.8 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.08 Akuntansi 

Kontruksi Dalam Pengerjaan 

 

1. Tujuan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan 

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur 

perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode 

nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan 

adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai 

dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.  

2. Ruang Lingkup Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan  

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk 

dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau 

masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan 

pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib 

menerapkan standar ini. 

3. Pengukuran 

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Biaya 

konstruksi. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: 

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi 

b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tersebut 
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c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang 

bersangkutan 

2.1.3.9 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.09 Akuntansi 

Kewajiban 

 

1. Tujuan Akuntansi Kewajiban 

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 

kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, 

dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 

2. Ruang Lingkup Akuntansi Kewajiban 

Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang 

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang 

perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan yang diperlukan.  

3. Klasifikasi Kewajiban 

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang 

mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 

12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

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

tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap 

mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban 

tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan setelah tanggal pelaporan. 
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4. Pengukuran Kewajiban 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang 

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 

uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

2.1.3.10 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.10 Koreksi  

Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar       

Biasa 

 

1. Tujuan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan 

Peristiwa Luar Biasa 

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas 

koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar 

biasa. 

2. Ruang Lingkup Akuntansi Kewajiban 

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu entitas harus 

menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh 

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi 

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan 

tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 

keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah 

tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan 

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Peristiwa luar 
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biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari 

aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan 

berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak 

yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. 

2.1.3.11 Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.11 Laporan  

  Keuangan Konsolidasian 

1. Tujuan Laporan Keuangan Konsolidasian 

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan 

laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam 

rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 

purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan 

kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Laporan keuangan untuk 

tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ruang Lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian 

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang 

ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi 

menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. 

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas 

pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, 

termasuk laporan keuangan badan layanan umum. 
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3. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian 

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, 

neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan 

periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah 

komparatif dengan periode sebelumnya. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Good governace merupakan function of governing, salah satunya 

mengandung prinsip untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik oleh 

jajaran pemerintah dalam segala aspek kehidupan. Pada dasarnya good 

governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan 

bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan 

interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan 

masyarakat (Kurniawan, 2005). 

Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang 

mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999). Kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah 

membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara mengatur antara lain 

pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat 

dalam bentuk laporan keuangan.  

Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik 

dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2010). Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa: 

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut.” 

Informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan harus 

memiliki karakteristik kualitatif. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas 

informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah 

mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan pada kerangka konseptual 

akuntansi pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari relevan, 

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam menyajikan laporan 

keuangan yang berkualitas dibutuhkan adanya suatu standar akuntansi bagi 

pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan informasi 

keuangan yang berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan 

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintah 
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adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti bermaksud menggambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran 

sebagai bentuk alur dari pemikirin peneliti yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu : 

 

 

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran 

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas 

4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan 

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi 

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 

8. PSAP 08 Akuntansi Kontruksi dalam 

Pengerjaan 
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 

Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Kondolidasian 

12. PSAP 12 Laporan Operasional 

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran 

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas 

4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan 

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi 

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 

8. PSAP 08 Akuntansi Kontruksi dalam 

Pengerjaan 
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 

Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Kondolidasian 

 

Berbasis Akrual Berbasis Kas Menuju Akrual 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 

Karakteristik Kualitatif: 
1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

Laporan Keuangan 

Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan 

Pertanggungjawaban 
UU No. 17 Tahun 2003 

Reformasi Sektor Publik 

UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004 

Otonomi Daerah 

Good Government Governence 
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Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil 

1. 
Langelo dkk 

(2015) 

Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Dalam 

Penyajian Laporan Keuangan 
Pada Pemerintah Kota Bitung 

Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa Pemkot Bitung sebagai salah 

satu entitas pelaporan, dalam 

menyajikan laporan keuangannya 

masih berdasarkan PP No.24 Tahun 

2005 berbasis CTA (Cash Toward 

Acrual) dan/atau Berbasis Kas 
Menuju Akrual.  

Kendala dalam menerapkan PP No.71 

Tahun 2010, tentang SAP pada 

Pemkot Bitung antara lain, jumlah 

SDM pelaksana secara kuantitas 

masih belum cukup di setiap SKPD, 

kesiapan perangkat pendukung (tools) 

dalam hal ini SIMDA yang belum 

teruji untuk penerapan SAP Berbasis 

Akrual, masih kurangnya Bintek atau 

pelatihan, kurangnya sosialisasi, 
sarana dan prasarana sudah ada 

namun masih belum mencukupi, serta 

merubah mindset pejabat 

penatausahaan keuangan di SKPD 

yang masih sangat bergantung pada 

BPKBMD.  

Adanya Keputusan Walikota Bitung 

No.188.45/HKM/SK/152/2014 

tentang Penetapan Tahapan Penerapan 

SAP Berbasis Akrual pada Pemkot 

Bitung yang mendukung dan menjadi 

rencana strategis, standar awal dan 
persiapan internal yang wajib 

dilaksanakan dalam penerapan SAP 

Berbasis Akrual nantinya.  

2. 

Singkali dan 

Widuri 

(2014) 

 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Toraja 

Utara 

Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa evaluasi yang meliputi 

pengakuan, pengukuran, 

pengungkapan dan penyajian atas 

pendapatan, belanja dan pembiayaan 

pada DPPKAD Kabupaten Toraja 

Utara sudah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

berlaku. 

3. Faradillah 

(2013) 

Analisis Kesiapan Pemerintah 
Daerah Dalam Menerapkan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010) 

 

Hasil penelitiannya menunjukan 
bahwa kesiapan pemerintah Kota 

Makassar dalam implementasi standar 

akuntansi pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual merupakan refleksi 

dari suatu formalitas. 
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No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil 

3. 
Faradillah 

(2013) 

Analisis Kesiapan Pemerintah 

Daerah Dalam Menerapkan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010) 

 

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. 

 

 


