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Abstraksi 

 

 Penerlitian ini mengkaji menyenai Penyusunan Laporan Realisasi Akhir 

Tahun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan tujuan untuk menilai sejauh 

mana penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Dalam 

penelitian ini, peneliti juga berusaha meneliti kendala yang dihadapi dalam 

penerapan laporan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 

2007. 

 Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Dinas Kimpraswil 

Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan perubahan dalam penyusunan laporan 

realisasi anggaran. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik 

dokumentasi, wawancara dan observasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis 

melalui pendekatan kualitatif dengan cara mendiskriptifkan secara jelas kondisi 

atau fakta yang ada. 

 Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa SKPD Dinas 

Kimpraswil Kabupaten Ponorogo telah melakukan penyusunan laporan realisasi 

anggaran yang sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan 

menggunakan dasar kas (cash basis). Berdasarkan penelitian tersebut juga 

diketahui bahwa dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran terdapat 

beberapa kelemahan, diantaranya adalah ketidaksesuaian antara input data dengan 

fakta dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Permendagri No. 59 Tahun 2007,  

       dasar kas 
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Abstract 

 

 This research examines the end year budget realization report at 

residence’s activity unit (SKPD) according to the ministry of domestic affairs 

number 59 stated year 2007 regulation which is aimed to determine magnitude of 

good governance and public accountability principles application. In this research, 

the researcher also examines the obstacles during the application of budget 

realization report according to the ministry of domestic affairs number 59 stated 

year 2007 regulation. 

 This research conducted through case study at SKPD of “Dinas 

Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo”. This research uses 

qualitative descriptive approach, which is intended to analyze a condition based 

on existing theories and ordinances. The data which is used in this research is 

obtained through documentation, interview, and observation. Those data will be 

analiyze through comparing its appropriation with existing theories and 

ordinances. 

 Based on the result, SKPD of “Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Ponorogo” have compiled budget realization report based on cash 

basis. The report are obedient with the ministry of domestic affairs number 59 

stated year 2007 regulation. Based on the research, these are some obstacle during 

budget realization process, which some of it are the distortion between input data 

and the fact, and low quality of human resources capability. 

Keywords: Budget Realization Report, ministry of domestic affairs number  

       59 stated year 2007 regulation, cash basis 
 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang 

(UU) Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan 

pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada 

tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat 

demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. 

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan 

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002).  

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Kecuali kewenangan 

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, 

agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai 

konsekuensi dan kewenangan otonomi, pemerintah daerah mempunyai 



 
 

kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara 

demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi 

apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya 

keuangannya secara optimal. 

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara 

hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. 

Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah 

daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). 

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen 

kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran 

Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan 

pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber 

pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan 

berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan 

aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang 

bersangkutan.  

Menurut Mardiasmo (2002b:9) dalam upaya pemberdayaan pemerintah 

daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan 



 
 

keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi 

pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat 

pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan keuangan daerah.  

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya 

dan anggaran daerah pada khususnya.  

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para 

partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, 

KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.  

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan 

pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value 

for money, transparansi dan akuntabilitas.  

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, 

baik ratio maupun dasar pertimbangannya. 

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan 

anggaran multi-tahunan. 

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih 

profesional.  

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, 

dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating 

kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.  

9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, 



 
 

peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan 

profesionalisme aparat pemerintah daerah.  

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 

informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen 

pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga 

memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudahkan 

mendapatkan informasi. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa untuk mewujudkan good 

governance diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) dan 

reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi 

kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di 

daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci kelembagaan tersebut 

adalah pemberdayaan masing-masing elemen daerah, yaitu masyarakat umum 

sebagai "stakeholder", pemerintah daerah eksekutif, dan DPRD sebagai 

"shareholder".  

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan 

model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan 

paradigma, namun juga perubahan manajemen. Model manajemen yang 

cukup popular adalah New Public Management yang berfokus pada 

manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi 

pada kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut 

menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah 

perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional 



 
 

(traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance 

budget), tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost 

cutting), dan kompetisi tender (compulsory competitive tendering contract) 

(Mardiasmo, 2002b:25).  

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, 

untuk mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan 

serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu: Reformasi Sistem 

Pembiayaan (financing reform), Reformasi Sistem Penganggaran (budgeting 

reform), Reformasi Sistem Akuntansi (accounting reform), Reformasi Sistem 

Pemeriksaan (audit reform), dan Reformasi Sistem Manajemen Keuangan 

Daerah (financial management reform). Tuntutan pembaharuan sistem 

keuangan tersebut .adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) 

dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money 

sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability) (Mardiasmo, 

2002b:27).  

Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi sektor publik, telah 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai operasionalisasi dari UU 

No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah 

disempurnakan dengan diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

maka dikeluarkanlah PP No. 15 Tahun 2000. Dalam pasal 4 Peraturan 

Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 



 
 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.  

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. 

Pemerintahan daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 

pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.  

Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan PP No. 

105 Tahun 2000 tersebut kemudian dikeluarkan peraturan dan pedoman 

pelaksanaanya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepmendagri tersebut merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari PP itu sendiri, dengan adanya Kepmendagri No. 

29 Tahun 2002 tersebut diharapkan pelaporan keuangan daerah sebagaimana 

yang diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000 dapat diwujudkan daerah.  

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah 

menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas 

Laporan Perhitungan APBD; Nota Perhitungan APBD; Laporan Aliran Kas; 

dan Neraca Daerah. Untuk keperluan itu, penatausahaan dan pertanggung 



 
 

jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah yang berlaku.  

Sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara atau 

daerah ini harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. 

Untuk itu, dalam meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan 

pemerintahan secara menyeluruh. Selain itu, ada beberapa kewajiban 

pemerintah lainnya di dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.  

Pertama, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang disampaikan oleh pemerintah, menurut UU Keuangan Negara, 

terdiri das empat komponen pokok. Pertama, Laporan Realisasi Anggaran; 

Kedua, Neraca; Ketiga, Laporan Arus Kas; dan keempat, Catatan Atas 

Laporan Keuangan. 

Kedua, menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 

utang dan ekuitas dana. Dalam hal ini juga termasuk transaksi pendapatan dan 

belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan tak kalah pentingnya, 

pemerintah pusat atau daerah harus memberikan pemyataan bahwa 



 
 

pengelolaan APBN / APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah 

diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Pada 13 Juni 2004 lalu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah 

terbentuk dan dikukuhkan lewat PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2005, seluruh laporan keuangan di 

tingkat pusat dan di tingkat daerah akan diwajibkan untuk mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi merupakan konsekuensi 

dari UU No. 22 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan PP No 105 Tahun 

2000 dan UU No 17 Tahun 2003, yang mengamanatkan penyajian laporan 

keuangan pusat dan daerah disusun berdasarkan akuntansi pemerintahan. 

Dengan adanya standar ini maka Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 otomatis 

harus menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah 

diterbitkan tersebut. 

Oleh karena itu untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparasi dalam 

pelaporan keuangan pemeriritah daerah agar sesuai dengan amanat dari UU 

Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah 

menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Maka pemerintah melalui Menteri 

Dalam Negeri telah menerbitkan pedoman yang terbaru tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Menteri Oktober 2007. 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 adalah perubahan atas Permendagri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Diterbitkannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 diharapkan akan 

dapat memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi pihak pengelola 



 
 

keuangan daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Dengan demikian 

akan tercipta suatu sinergi antara tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh 

pemerintah daerah dengan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah 

yang berorientasi pada publik. Secara lebih spesifik, penerapan aturan baru 

ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah ataupun bagi 

masyarakat berupa kemudahan akses terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu, kemungkinan adanya kesenjangan pelaksanaan aturan baru ini 

pada instansi atau dinas-dinas yang menerapkannya juga harus diperhatikan, 

kesenjangan tersebut muncul pada masa transisi antara aturan lama ke aturan 

baru, oleh karena itu sangatlah diperlukan pemahaman yang baik secara 

konseptual ataupun praktis dalam hal implementasi ketentuan aturan baru ini.  

Mengacu pada perubahan-perubahan dan permasalahan yang 

kemungkinan muncul sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : 

 

"Analisa Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun Pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007  

(Studi Kasus Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo)." 

 



 
 

 

1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah  

1.2.1 Perumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana analisa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

akhir tahun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 (studi kasus pada Dinas Permukiman 

dan Prasarana Wilayah (Dinas Kimpraswil) Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo) ?  

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi pada SKPD Dinas 

Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Ponrogo dalam menyusun LRA 

sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ?  

1.2.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang ada, 

permasalahan akan dibatasi pada analisa penyusunan laporan realisasi 

anggaran akhir tahun sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 pada 

SKPD, jadi di dalam penelitian ini pembahasan masalah yang ada akan dilihat 

dari perspektif unit SKPD yaitu pada Dinas Kimpraswil. 

1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Berkaitan dengan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah : 



 
 

1. Untuk menganalisa penyusunan laporan realisasi anggaran akhir tahun 

pada SKPD sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi SKPD 

Dinas Kimpraswil dalam menerapkan dan melaksanakan Permendagri 

No. 59 Tahun 2007. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Secara Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana 

sekaligus referensi mengenai laporan realisasi anggaran suatu unit 

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Permendagri No. 59 

Tahun 2007.  

b. Penelitian juga dapat sebagai studi kasus terhadap teori-teori dalam 

hal mengidentifikasi dan menganalisa masalah penyusunan laporan 

realisasi anggaran akhir tahun dalam suatu unit SKPD apakah sesuai 

dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.  

c. Selain itu, penelitian ini bisa sebagai bahan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut yang relevan. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang 

objektif dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang 

berhubungan dengan penyusunan laporan realisasi anggaran akhir tahun 

pada suatu unit SKPD sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. 



 
 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

 Untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini, maka 

akan diuraikan secara ringkas sistematika pembahasan yang terdiri dari 

lima bab yang merupakan suatu rangkaian, yakni sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan yang dibahas, yang 

mencakup konsep akuntansi sektor publik dan laporan keuangan 

sektor publik. Uraian dalam bab ini diharapkan dapat memberikan 

landasan ilmiah tentang perumusan metode, arah penelitian, dan 

pemecahan masalah. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian metodologi penelitian yang dipakai, meliputi : 

jenis penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis dan interpretasi data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan tentang gambaran umum pemerintah daerah yang 

dijadikan obyek penelitian, dilanjutkan dengan analisis dan 



 
 

pembahasan data-data yang telah dikumpulkan dengan mengacu pada 

tinjauan pustaka yang telah dibahas bab sebelumnya.  

 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil pembahasan. Selain itu bab 

ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat demi perkembangan pemerintah daerah di masa akan datang. 

 



 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Akuntansi Sektor Publik  

Dalam beberapa tahun ini akuntansi sektor publik telah mengalami 

perkembangan sangat pesat. Saat ini akuntansi sektor publik telah mendapat 

perhatian yang besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan 

berbagai organisasi publik lainnya. Adanya tuntutan yang besar dari 

masyarakat agar dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh 

lembaga-lembaga sektor publik menyebabkan akuntansi dapat diterima 

dengan cepat dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola 

urusan-urusan publik.  

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam sektor 

publik yang mendapat perhatian dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal 

tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik 

Indonesia yang me-“reformasi” pengelolaan keuangan daerah. Dengan 

demikian, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih transparan dan 

memberikan akuntabilitas kepada publik.  

2.1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik 

Untuk lebih memahami pengertian dari akuntansi sektor publik terlebih 

dahulu dijelaskan pengertian dari akuntansi. Ada berbagai definisi akuntansi 

yaitu menurut Accounting Principles Board (1970) dalam Halim (2002:28):  

 



 
 

 

"Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan 
informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas 

ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai 

alternatif arah tindakan."  

menurut American Accounting Association (1966) dalam Halim (2002:28):  

"Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu 

organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 
Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisasian atas laporan yang 

dihasilkan oleh akuntansi tersebut."  

Dalam kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, 

terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.  

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna 

sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi yang rasional.  

Sedangkan menurut Bahtiar et al (2002:3) pengertian dari akuntansi 

pemerintahan adalah sebagai berikut :  

"suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan 

pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas 
informasi keuangan."  

Dengan demikian, secara umum pengertian tersebut tidak berbeda, 

perbedaan hanyalah terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan 

penggunaannya. Jenis yang dicatat di dalam akuntansi pemerintahan adalah 

transaksi keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik 

tersendiri yang membedakannya dengan transaksi dalam akuntansi bisnis. 

Sedangkan sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang 



 
 

aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik 

(Mardiasmo, 2002:2). Maka dapat disimpulkan secara umum bahwa 

pengertian akuntansi sektor publik menurut Bastian (2000:6) adalah :  

"Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada 
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan 

departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, 

serta yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik 

dan swasta."  

Berdasarkan definisi-definisi diatas, bahwa pengertian akuntansi sektor 

publik dapat disimpulkan sebagai sebuah aktivitas jasa dalam rangka 

menyediakan informasi keuangan pemerintah dari entitas pemerintah untuk 

penegambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas 

berbagai altematif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat 

mencakup pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten atau kota. 

2.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik  

Dewasa ini organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan 

akuntabilitas publik. Tuntutan untuk berakuntabilitas, bertransparansi, dan 

berkonsep value for money menyebabkan organisasi sektor publik berusaha 

mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya pemerintah (Andayani, 

2007:1). Menurut Andayani (2007:2) Konsep value for money didasarkan 

pada tiga elemen utama :  

1. Ekonomi adalah upaya untuk memperoleh input dengan kualitas dan 

kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi merupakan 

perbandingan antara input dengan input rupiah. Henley et al (1990) 

mendefinisikan ekonomi sebagai biaya minimal atas input untuk 



 
 

melakukan aktivitas yang dibeli dengan biaya paling murah. Ekonomi 

merupakan batasan konsep untuk memberikan pedoman kepada 

pengelolaan yang baik.  

2. Efisiensi adalah upaya untuk memperoleh output yang optimal dengan 

input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dengan 

output. Henley et al (1990) mendefinisikan efisiensi sebagai hubungan 

yang dicapai antara output atas jasa atau kegiatan (seperti jumlah murid 

yang diajar) dan volume atau nilai input yang dikonsumsi (contohnya 

waktu untuk mengajar, membaca buku, dan lain-lain).  

3. Efektif adalah tingkat pencapaian hasil dengan target yang telah 

ditentukan. Efektif merupakan perbandingan antara output dengan 

outcome. Henley et al (1990) mendefinisikan efektivitas sebagai 

hubungan antara tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicapai 

dalam tujuan. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian outcome, 

contohnya adalah ukuran kinerja berdasarkan jumlah murid yang diuji 

tidak akan berguna, jika semua murid tersebut gagal dalam ujian. 

  
Value for money organisasi dapat tercapai jika dengan input yang 

rendah atau biaya yang paling rendah dapat menghasilkan output yang 

optimal. Adapun yang dimaksud input, output, dan outcome menurut 

Andayani (2007:2) adalah sebagai berikut:  

1. Input merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran 

sumber input seperti dana, sumber daya manusia, material, waktu, 

teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan 

program atau kegiatan.  



 
 

 

2. Output adalah hasil yang dicapai atas pelaksanaan kebijakan, program, 

dan aktivitas. Output merupakan tolak ukur kinerja berdasarkan produk 

(barang atau jasa) yang dihasilkan dan program atau kegiatan sesuai 

dengan masukan atau input yang digunakan.  

3. Outcome adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan 

yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang 

sudah dilaksanakan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa value for money 

pada organisasi sektor publik dapat tercapai jika dengan input yang rendah 

atau biaya yang paling rendah dapat menghasilkan output yang optimal 

sehingga tujuan berakuntabilitas dan bertransparansi dapat tercapai.  

2.1.3. Persamaan Dan Perbedaan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta  

Secara umum sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Adapun 

perbedaan tersebut menurut Andayani (2007:3) adalah sebagai berikut:  

1 Tujuan Organisasi  

Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kepada publik seperti pemberian pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, pelayanan pendidikan, penyediaan jasa transportasi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, dalam organisasi sektor publik pencarian 

laba bukan merupakan tujuan utama. Sebaliknya, sektor swasta 

mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau laba.  

2 Sumber-Sumber Pendanaan 



 
 

Organisasi sektor publik mendapatkan sumber pendanaan yang berasal 

dari pembayaran pajak, retribusi, sumbangan atau subsidi dari 

pemerintah pusat, transfer pendapatan antar organisasi, utang, atau 

obligasi. Sementara itu, organisasi sektor publik lainnya mendapatkan 

dana sumbangan dari donatur (dana donasi), iuran dari anggota atau 

pinjaman dari pihak lain. Sektor swasta mendapatkan sumber 

pendanaan dari modal sendiri, saldo laba, penerbitan saham, obligasi, 

atau utang bank.  

3. Kepemilikan  

Organisasi sektor publik dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, 

sedangkan sektor swasta dimiliki oleh para pemegang saham.  

4. Pertanggungjawaban  

Organisasi sektor publik bersifat multiple accountability structure, 

khususnya pemerintahan memberikan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dan parlemen (DPR / DPRD), badan pengawas, pemerintah 

pusat dan daerah, investor/kreditor, negara donor, dan negara lain yang 

terkait seperti pemberian pinjaman. Sementara organisasi sektor publik 

lainnya memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota, 

pemberi dana yayasan atau dana sumbangan. Organisasi sektor swasta 

bersifat dual accountability structure di mana pihak manajemen 

memberi pertanggungjawaban kepada 2 (dua) pihak, yaitu para 

pemegang saham dan kreditor.  

5. Basis Akuntansi  

Akuntansi sektor publik pemerintah menggunakan basis kas (cash 



 
 

base) dan basis akrual (accrual base). Basis akuntansi yang digunakan 

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akmal untuk 

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Entitas 

pelaporan diperkenankan menyelenggarakan akuntansi dan 

menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual 

(accrual base) sepenuhnya, tetapi tetap menyajikan laporan realisasi 

anggaran berdasarkan basis kas (cash base). Sementara itu, sektor 

swasta menggunakan accrual base untuk penyajian laporan 

keuangannya. 

6. Tolok ukur  

Dalam organisasi sektor publik, tolok ukur yang dicapai sulit 

diidentifikasi secara jelas. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan 

persepsi, apakah tolok ukurnya adalah pencapaian kepuasan 

masyarakat atau keberhasilan dalam memanfaatkan dana yang ada 

sesuai dengan anggaran yang telah disetujui atau tercapainya standar 

pelayanan minimum atau tercapainya kesejahteraan masyarakat, atau 

tercapainya pengelolaan dana secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

Sementara tolok ukur yang dicapai oleh sektor privat sudah jelas, yaitu 

mencari laba.  

Perbandingan antara akuntansi sektor publik dan swasta bisa dilihat 

pada Tabel berikut ini :  

 



 
 

 

 

 
Tabel 2.1  

Perbandingan Sektor Publik dan Sektor Swasta  

Sektor Publik Sektor Swasta 

1. Motif mencari laba bukan tujuan 

utama bagi organisasi sector 

2. Sumber pendanaan dari pajak, 
retribusi, sumbangan, atau subsidi 

dari pemerintah pusat, transfer 

pendapatan antar organisasi, utang 

atau obligasi. 
 

3. Kepemilikan sector public dimiliki 

secara kolektif oleh masyarakat. 

 
4. Bersifat multiple accountability 

structure, khususnya pemerintahan 

memberikan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat dan parlemen 
(DPR / DPRD), badan pengawas, 

pemerintah pusat dan daerah, 

investor / kreditor, pemberi donor, 

dan negara lain yang terkait. 
Sementara organisasi sektor publik 

lainnya memberikan per-

tanggungjawaban kepada seluruh 

anggota, pemberi dana yayasan 
atau pemberi dana sumbangan. 

 

5. Menggunakan basis kas (cash 

basis) dan basis akrual (acrual 
basis). Basis kas untuk pengakuan 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam laporan realisasi 

anggaran dan basis akmal untuk 
pengakuan aset, kewajiban, dan 

ekuitasdalam neraca. 

 
6. Tolok ukur yang dicapai sulit 

diidentifikasi secara jelas. Tolok 

ukur yang dicapai apakah 

pencapaian kepuasan masyarakat, 
atau keberhasilan dalam 

1. Tujuan Utama adalah mencari laba 

 

 
2. Sumber pendanaan dari modal 

sendiri, saldo laba, penerbitan 

saham, obligasi, atau utang bank. 

 
 

 

3. Kepemilikan sector swasta oleh 

para pemegang saham. 
 

4. Bersifat dual accountability 

structure di mana pihak 

manajemen memberi 
pertanggungjawaban kepada dua 

pihak, yaitu para pemegang saham 

dan kreditor. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5. Sektor swasta menggunakan basis 

akrual (accrual basis). 

 

 
 

 

 
 
6. Tolok ukur yang dicapai oleh 

sektor swasta sudah jelas, yaitu 
mencari laba.  

 



 
 

memanfaatkan dana sesuai dengan 

anggaran yang telah disetujui atau 
pencapaian pengelolaan keuangan 

secara ekonomis, efisien, efektif 

(perlu adanya persamaan persepsi). 

Sumber: Andayani (2007)  

Menurut Andayani (2007:5) sektor publik dan sektor swasta memiliki 

persamaan yang dapat dipahami sebagai berikut:  

1. Keduanya diatur oleh Peraturan Perundangan  

Organisasi sektor publik khususnya pemerintahan harus mengikuti 

perundang-undangan seperti UUD 1945, peraturan pemerintah, undang-

undang, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri, dan peraturan perundangan lain yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia. Begitu juga dengan organisasi sektor publik 

lainnya, seperti rumah sakit, universitas. dan lainnya. Organisasi sektor 

swasta juga diatur oleh undang-undang, contohnya UU RI No.8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal, PP RI No.64 Tahun 1999 tentang Informasi 

Keuangan Tahunan Perusahaan, Bapepam, Bursa Efek Jakarta, dan 

peraturan perundangan lainnya.  

2. Keduanya menghadapi kelangkaan sumber daya  

Sektor publik maupun sektor swasta sama-sama menghadapi 

kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, dalam menggunakan sumber 

daya keduanya harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.  

2.1.4. Tujuan Dan Manfaat Akuntansi Sektor Publik  

Menurut Mardiasmo (2002a:14) menyatakan bahwa tujuan pada 

organisasi sektor publik adalah untuk :  



 
 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat 

efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang 

dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian 

manajemen (management control).  

 

 

 

 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan 

efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi 

wewenangnya; dan memungkinkan bagi bagi pegawai pemerintah untuk 

melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan 

dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). 

 

Terdapat tiga hal pokok dalam akuntansi sektor publik, yaitu 

penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. 

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah 

sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, 

informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai 

dan perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi 

kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2002a: 14).  

Lebih lanjut, Mardiasmo (2002a:14) mengemukakan manfaat yang 

dapat diperoleh dari akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:  

1. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 

terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber 

daya.  

2. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan 

program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi.  

3. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan 

informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja 



 
 

(performanee indicator) sebagai dasar penilaian kinerja,  

4. Dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik sebagai 

upaya untuk perwujudan akuntanbilitas publik.  

 

2.1.5. Sistem Dan Basis Pencatatan Akuntansi Sektor Publik  

Dalam akuntansi keuangan pemerintahan atau keuangan daerah terdapat 

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-

transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Sebelum era reformasi 

keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah 

selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian 

demikian tidaklah tepat, hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem 

pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan transaksi keuangan yang 

dapat digunakan yaitu (Halim, 2002:36) : 

1.  Single Entry (tata buku tunggal)  

Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan satu kali. 

Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi 

Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat 

pada sisi Pengeluaran. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu 

sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi sistem ini memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain kurang memudahkan penyusunan 

laporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.  

2. Double Entry (tata buku berpasangan)  

Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi akan dicatat dua 

kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. 



 
 

Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit di sebelah kiri sedangkan sisi 

Kredit disebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan 

bersamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat 

bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar 

akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut: 

AKTIVA + BELANJA=UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN 

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat 

pada sisi Debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan 

dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja. Hal 

sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. 

Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya, maka 

pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, jika mengakibatkan 

berkurangnya utang, pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa 

dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.Cara melakukan 

pencatatan sistem double entry atau menjumal ini adalah dengan 

mencatat sisi Debit tepat di sisi kiri dan mencatat sisi Kredit agak 

menjorok ke kanan kira-kira 1-2 cm. Contoh:  

 

3. Triple Entry 

Sistem pencatatan triple entry melaksanaan pencatatan dengan 

menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan 

pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem 

pencatatan double entry dijalankan, Sub-Bagian Pembukuan (Bagian 

Kas    xxx           

Ekuitas Dana    xxx 

 



 
 

Keuangan) Pemerintah Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada 

buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa 

anggaran.  

Dalam Akuntasi diperlukan juga suatu basis (dasar) yang digunakan 

sebagai dasar pencatatan. Partono (2001:16) dalam Halim (2002:39) 

mendefinisikan basis akuntansi sebagai berikut :  

"Sistem/basis/dasar pencatatan adalah himpunan standar-standar 

akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dan transaksi-

transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan 

pelaporan keuangan."  

Terdapat empat basis (dasar) yang dikenal sebagai dasar dalam 

akuntansi yaitu (Bastian, 2001:120-125; Halim, 2002:40-42):  

1. Basis Kas (Cash Basis)  

Adalah mengukur dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas 

diterima atau dibayarkan. Karakteristik basis kas adalah : (1) mengukur 

aliran sumber kas, (2) transaksi keuangan diakui pada saat uang 

diterima atau dibayarkan, (3) menunjukkan ketaatan pada batas 

anggaran belanja dan pada peraturan lainnya, dan (4) menghasilkan 

laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan.  

2. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)  

Basis kas modifikasian mirip dengan basis kas dalam mengakui dan 

mencatat transaksi di saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya, 

basis modifikasi kas, pembukuan masih dibuka sampai jangka waktu 

tertentu setelah tahun buku. Karakteristik dasar modifikasi kas adalah 

(1) pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu 

jangka waktu tertentu setelah tahun buku, (2) penerimaan dan 



 
 

pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut diakui 

sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya, dan 

(3) arus kas pada awal periode pelaporan dikurangkan dengan aliran kas 

pada periode saat ini. 

  

3. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrua/ Basis)  

Basis akrual modifikasian memiliki karakteristik sebagai berikut 

(1) transaksi diakui pada saat transaksi terjadi, (2) aset fisik dibiayakan 

pada waktu pembelian, dan (3) seluruh aset dan kewajiban lainnya 

diakui seperti Basis akrual. 

4. Basis Akrual (Accrual Basis)  

Mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada 

saat terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dasar akuntansi basis 

akrual ini adalah aktiva, kewajiban, net worth, pendapatan, dan biaya. 

Akuntansi dasar akrual berfokus pengukuran sumber daya ekonomis 

dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.  

Tabel 2.2 

Elemen Laporan Keuangan Berdasarkan Basis Akuntansi yang Berbeda 

 

Basis 

Akuntansi  
Fokus Pengukuran  

Elemen-Elemen Laporan  

Keuangan  

CASH  Saldo kas (dan perubahannya)  • Penerimaan kas  

  • Pengeluaran kas  
  • Saldo kas  

MODIFIED  Sumber daya keuangan tahun 

berjalan  

• Penerimaan kas plus 

piutang  CASH  ( dan perubahannya)  • Pengeluaran kas plus 

utang    • Saldo kas dan setara kas  
MODIFIED  Total sumber daya keuangan 

(dan  

• Pendapatan  
ACCRUAL  perubahannya)  • Pengeluaran  

  • Aset finansial  
  • Kewajiban/utang  
  • Sumberdaya finansial 

bersih  



 
 

FULL  Sumber daya ekonomik (dan  • Pendapatan  
ACCRUAL  perubahannya)  • Biaya (termasuk 

depresiasi)   .  • Aset (finansial dan fisik)  
  • Kewajiban Utang  
  • Aktiva bersih (ekuitas) 

 

 

Sumber : IF AC-PSC Study 2 Elements of the Financial Statements of National 
Governments, July 1993, halaman 10 (dikutip dari Partono, 2000:61)  

 

2.1.6. Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  

Target pengelolaan keuangan adalah terciptanya tata kelola pemerintah 

daerah yang baik (good governance) dalam rangka menuju demokrasi dan 

kesejahteraan. Dalam rangka mengantisipasi percepatan perubahan sistem 

pengelolaan keuangan melalui paket Undang-Undang Keuangan Negara 

(yaitu UU No. 17/2003, UU No. 1/2004 dan UU No. 15/2004) dan paket 

undang-undang tentang pemerintahan dan perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah (yaitu UU No. 32/ 2004 dan UU No. 33/2004), maka perlu 

dilakukan langkah-langkah strategis yang siknifikan untuk melakukan 

Penataan legal basis; penataan struktur APBD; penataan Sistem Akuntansi 

Pemerintahan Daerah (SAPD); penataan Sistem Informasi Keuangan 

Pemerintahan Daerah (SIKPD); penataan kelembagaan pengelolaan keuangan 

daerah; penataan kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan daerah; dan 

penyiapan Daerah Media Inkubator (DMI) perlu langkah-langkah strategis 

yang harus segera diimplementasikan seperti yang diungkapkan Staf Dirjen 

BAKD dalam Seminar Nasional "Mewirausahakan Birokrasi Untuk 

Menyejahterakan Rakyat" dalam Indradi dan Wilopo (2006) akan meliputi:  

1. Melakukan Penataan Legal Basis di Lingkungan Pemerintah Pusat  

Hal ini dilaksanakan dengan mengganti PP No. 105 Tahun 2000 



 
 

dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Pengganti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 dan kemudian terjadi perubahan menjadi 

Permendagri No. 59 tahun 2007.  

 

 

2. Melakukan Penataan Legal Basis di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Sejalan dengan adanya revisi peraturan perundangan tentang 

pengelolaan keuangan negara, maka pada tingkatan pemerintah daerah 

perlu dilakukan penyelarasan terhadap peraturan dimaksud. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penyesuaian secukupnya terhadap peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah. 

3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundangan Kepada Stake Holders 

Guna mempercepat proses pemahaman dan penyatuan persepsi 

tentang reformasi pengelolaan keuangan daerah yang telah dituangkan 

dalam peraturan perundangan, maka perlu dilakukan kegiatan 

sosialisasi dan diseminasi. Pemahaman dan penyatuan persepsi ini 

diperlukan tidak saja kepada pihak-pihak yang akan 

mengimplementasikan peraturan dimaksud, namun juga kepada pihak-

pihak yang akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 

kebijakan reformasi pengelolaan keuangan daerah.  

4. Merevisi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah  

Berdasarkan sistem pengelolaan yang baru ini, maka pemerintah 

daerah memerlukan beberapa penyempurnaan terhadap sub-sistem dan 



 
 

sistem pengelolaan keuangan yang selama ini telah berjalan. 

Pembangunan sistem dan revisi sistem yang ada hendaknya dilakukan 

secara selektif, bertahap dan berkesinambungan.  

5. Melakukan Aliansi Strategis  

Saat kini dengan keterbatasan sumber daya di lingkungan 

Pemerintah Daerah, maka pemenuhannya dapat dilakukan melalui 

kerjasama dengan institusi atau lembaga yang kompeten. Kerjasama 

dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan ataupun asistensi 

terhadap pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan 

keuangan yang dibutuhkan daerah. Disamping itu, perlu adanya 

pembangunan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

pada umumnya, khususnya kompetensi di bidang keuangan.  

6. Melakukan Penataan Kelembagaan  

Melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah, pengaturan 

fungsifungsi manajemen keuangan mempunyai dampak pada 

pengaturan kelembagaan. Oleh karena itu, bagi jajaran Pemerintah 

Daerah perlu segera mengantisipasi pembentukan organisasi pengelola 

keuangan daerah yang mendasarkan pada sistem pengendalian internal 

sebagaimana diatur pada Pasal 58 UU No. I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Daerah.  

7. Membangun dan Mengembangkan Daerah Media Inkubator (DMI) 

Untuk mempercepat reformasi pengelolaan keuangan daerah 

melaiui strategi DMI dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi antara 

lain : pendampingan, asistensi, dan fasilitasi penerapan seluruh sistem 



 
 

yang dikembangkan untuk kepentingan daerah agar dapat 

menghasilkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang 

pada akhimya dapat mewujudkan iklim demokrasi dan kesejahteraan 

masyarakat.  

8. Melakukan Evaluasi dan Monitoring.  

Untuk mengetahui perkembangan atas imptementasi sistem 

pengelolaan keuangan negara dan daerah, kegiatan monitoring dan 

evaluasi perlu dilakukan secara terjadwal dan sistematis. Hasil evaluasi 

dan monitoring diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi 

penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.  

9. Memberlakukan Masa Transisi Penerapan Peraturan Perundang-

undangan. 

Perubahan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara atau 

daerah akan membawa dampak tidak saja bagi penyelenggara negara, 

namun juga bagi masyarakat umum lainnya. Sistem pengelolaan 

keuangan daerah yang selama ini tetah terbangun dan tertata akan 

memerlukan waktu yang cukup untuk dirubah dan diimplementasikan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang baru. Oleh karena 

itu tidaklah berlebihan bilamana penerapan peraturan perundangan 

yang baru perlu disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan 

lingkungan pemerintahan pada umumnya.  

Dari gambaran tersebut di atas maka dapat disimpulkan, laporan 

keuangan, yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan 

yang dapat diandalkan. Dalam rangka membantu Pemerintah memenuhi 



 
 

kewajiban pelaporan keuangan, perlu suatu pedoman sistem akuntansi 

keuangan sebagai dasar implementasi pelaporan keuangan pemerintah untuk 

menciptakan pelaporan keuangan yang akuntabilitas agar sesuai dengan cita-

cita perwujudan good governance. 

2.2. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia 

2.2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Prareformasi  

Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah di era prareformasi 

dilaksanakan terutama dengan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah adalah daerah 

tingkat I, yaitu propinsi dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau 

kotamadya. Di samping itu ada beberapa peraturan lain yang menjadi dasar 

pelaksanaan manajemen keuangan daerah pada era prareformasi. Peraturan-

peraturan tersebut antara lain (Halim, 2002:2) : 

1. PP No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan 

Pengawasan Keuangan Daerah.  

2. PP No. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata 

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.  

3. Kepmendagri No. 900-099 Tabun 1980 tentang Manual Administrasi 

Keuangan Daerah.  

4. Permendagri No.2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.  

5. UU No. 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Kepmendagri No. 3 Tabun 1999 tentang Bentuk dan Susunan 

Perhitungan APBD. 

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, dapat disimpulkan beberapa 



 
 

ciri pengelolaan keuangan daerah di era prareformasi seperti yang 

dikemukakan oleh Halim (2002:2-3), antara lain:  

1. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD (pasai 

13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tabun 1975). Artinya, tidak 

terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif.  

2. Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dan pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (Pasal 33 PP No.6 Tahun 1975).  

 

 

3. Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas:  

a. Perhitungan APBD  

b. Nota Perhitungan  

c. Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa 

Perhitungan dilengkapi dengan lampiran Ringkasan Perhitungan 

Pendapatan dan Belanja (PP No.6 Tahun 1975 dan Kepmendagri 

No. 3 Tabun 1999).  

4. Pinjaman, baik pinjaman PEMDA maupun pinjaman BUMD 

diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerab, yang dalam 

struktur APBD menurut Kepmendagri No. 903-057 Tahun 1988 tentang 

Penyempumaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerab 

masuk dalam pos Penerimaan Pembangunan. 

5. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah 

Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD saja. 

belum melibatkan masyarakat.  



 
 

6. Indikator kinerja Pemerintah Daerah mencakup:  

a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya  

b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya  

c. Target dan persentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran 

Perhitungan APBD (PP No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan 

APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan 

Perhitungan APBD).  

7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan 

Perhitungan APBD baik yang dibahas maupun tidak dibahas DPRD 

tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.  

2.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era (Pasca) Reformasi  

Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan dari Orde Baru 

kepada Orde Reformasi pada tahun 1997. Dalam manajemen keuangan 

daerah, reformasi ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerab. Untuk 

merealisasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni UU 

No. 22 Tahun 1999 disempumakan dengan UU No. 32 Tabun 2004 tentang 

Pemerintaban Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 disempurnakan dengan UU 

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 

Andayani (2007:7) menjelaskan regulasi yang telah diterbitkan 

pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

adalah sebagai berikut :  

1. PP No. 104 Tahun 2000 yang diubah dengan PP No. 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan.  



 
 

2. PP No. 105 Tahun 2000, yang diubah dengan PP No 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.  

3. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Perbantuan.  

4. PP No. 107 Tahun 2000, yang diubah dengan PP No. 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah.  

5. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah.  

6. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah.  

 

7. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  

8. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

9. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

10. PP No. 23 Tabun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerab, serta Jumlab Kumulatif Pinjaman Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah daerah. Penekanan peraturan ini hanya pada 

Pengendalian jumlah kumulatif pinjaman.  

11. UU No. 1 Tabun 2004 Perbendaharaan Negara.  

12. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 



 
 

Nasional.  

13. UU No. 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional.  

14. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum.  

15. PP No. 24 Tabun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

16. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.  

17. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibab Kepada Daerah.  

18. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

19. PP No. 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal.  

 

20. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

21. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedomon 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan 

pemerintahan secara menyeluruh. Selain itu, ada beberapa kewajiban 

pemerintah lainnya di dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. 

Pertama, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang disampaikan oleh pemerintah, menurut Undang-Undang Keuangan 



 
 

Negara, terdiri dan empat komponen pokok yaitu Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.  

Kedua, menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 

utang dan ekuitas dana. Dalam hal ini juga termasuk transaksi pendapatan 

dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan tak kalah 

pentingnya, pemerintah pusat atau daerah hams memberikan pernyataan 

bahwa pengelolaan APBN/ APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah 

diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

Sistem akuntansi yang dipakai pemerintah sebelum dikeluarkannya 

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain mempunyai tiga 

karakteristik. Pertama, masih single entry. Artinya pencatatan hanya 

dilakukan pada satu sisi saja. Kedua, menggunakan basis kas. Dengan basis 

kas ini, maka pencatatan yang dilakukan pemerintah hanya transaksi yang 

telah menghasilkan kas atau telah menggunakan kas. Ketiga, laporan yang 

dihasilkan hanya laporan realisasi atau perhitungan anggaran. Laporan ini 

menggambarkan perbandingan APBN / APBD dengan realisasinya. 

Sedangkan, berapa kekayaan dan hutang negara atau pemerintah daerah tidak 

dapat digambarkan. Dengan ketiga karakteristik tersebut, sistem akuntansi 

yang lama mempunyai beberapa kelemahan.  

a. Tidak menghasilkan laporan keuangan yang sistematis.  

b. Tidak tersedia indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau 

kegagalan.  

c. Informasi mengenai utang piutang negara atau daerah belum akurat.  



 
 

d. Informasi tentang aset tetap milik pemerintah juga belum akurat.  

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah melalui Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun SAP yang ditetapkan dalam 

PP No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari satu 

kerangka kerangka konseptual dan sebelas Pernyataan Stander Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP). Ada beberapa karakteristik SAP yang lebih dari 

sistem akuntansi lama :  

a. Telah menggunakan double entry. Dengan double entry ini, transaksi 

dicatat dengan akun yang terpengaruh pada sisi kredit dan debet.  

b. Menggunakan basis akrual, atau tepatnya cash toward accrual. 

Dikatakan cash toward accrual karena ada bagian laporan keuangan 

yang menggunakan basis kas dan sebagian menggunakan basis akrual. 

c. Dengan SAP maka pemerintah dapat membuat laporan keuangan yang 

lengkap. Dengan menggunakan SAP maka laporan keuangan 

pemerintah diharapkan lebih informatif. Dengan demikian pemakai 

laporan keuangan dapat menilai akuntabilitas atas perolehan dan 

pemanfaatan sumber daya. Selain itu, pemakai laporan keuangan juga 

dapat menilai tingkat kinerja, posisi keuangan, dan arus kas yang 

dicapai oleh pemerintah. Keunggulan lainnya, pemakai laporan 

keuangan dapat membuat berbagai keputusan terkait dengan 

penyediaan barang danjasa kepada entitas pemerintah.  

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, manajemen keuangan daerah 

di era reformasi secara umum mengalami enam pergeseran dalam 



 
 

pengelolaan keuangan daerah yaitu (Halim, 2002:4) :  

a. Dari vertical accountability menjadi horizontal accountability  

Sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas 

pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang 

lebih tinggi. Dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih 

ditujukan kepada rakyat melalui DPRD.  

b. Dari traditional budget menjadi performance budget  

Proses penyusunan anggaran dengan sistem tradisional menggunakan 

pendekatan inkremental dan "line item" dengan penekanan pada 

pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan. Reformasi 

keuangan daerah menuntut penyusunan anggaran dengan pendekatan 

atau sistem anggaran kinerja, dengan penekanan pertanggungjawaban 

tidak sekadar pada input tetapi juga pada output dan outcome.  

c. Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit 

keuangan dan kinerja Pada era sebelum reformasi, pengendalian dan 

audit keuangan dan kinerja telah ada, namun tidak berjalan dengan balk. 

Penyebabnya adalah sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era 

reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem 

penganggaran kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan audit 

keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.  

d. Lebih menerapkan konsep value for money  

Penerapan konsep value for money lebih dikenal dengan konsep 3E 

(Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam mencari dana maupun 

menggunakan dana pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan 



 
 

prinsip 3E tersebut. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu 

memperhatikan tiap sen atau rupiah dana (uang) yang diperoleh dan 

digunakan.  

e. Penerapan pusat pertanggungjawaban  

Penerapan pusat pertanggungjawaban dilakukan me1alui antara lain 

diperlakukannya dinas pendapatan sebagal pusat pendapatan (revenue 

center), bagian keuangan diperlakukan sebagai pusat biaya (expense 

center), dan BUMD diperlakukan sebagai pusat laba (profit center). 

Pusat pendapatan adalah unit organisasi dalam suatu organisasi yang 

prestasinya diukur dan kemampuannya dalam menghasilkan 

pendapatan. Pusat biaya adalah unit organisasi dalam suatu organisasi 

yang prestasinya diukur dan kemampuannya dalam mengefisienkan 

pengeluaran. Pusat laba adalah unit organisasi dalam suatu organisasi 

yang prestasinya diukur dan perbandingan antara laba yang dihasilkan 

dengan investasi yang ditanamkan dalam unit organisasi tersebut.  

f. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan  

Reformasi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan 

"jantung" dari reformasi keuangan daerah karena sistem inilah yang 

akan menghasilkan output seperti dikehendaki PP No. 105 Tahun 2000. 

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang selama ini berjalan 

menggunakan sistem pencatatan tunggal (single entry system) dengan 

dasar pencatatan atas dasar kas (cash basis). Di era reformasi keuangan 

daerah, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem ganda (double 

entry system) dengan dasar pencatatan atas dasar kas modifikasian 



 
 

(modified cash basis) yang mengarah pada basis akrual. 

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

2.3.1. Definisi Laporan Keuangan  

Standar Akuntansi Keuangan (1999) mendefinisikan laporan keuangan 

secara umum sebagai berikut :  

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

terdapat skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga."  

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan 

keuangan ekstemal. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya 

dapat diadaptasi dari laporan keuangan pada sektor swasta yng disesuaikan 

dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan 

pemakai laporan keuangan sektor publik. Namun, laporan keuangan sektor 

publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan sektor 

swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor 

publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan nonmoneter, seperti 

pertimbangan so sial dan politik (Mardiasmo,2002a: 160).  

Sedangkan Bastian (2001) mendefinisikan laporan keuangan 

pemerintah daerah sebagai berikut :  

"Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan 

secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah."  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah 



 
 

memuat berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur keuangan yang 

disajikan sesuai dengan komponen pelaporan keuangan pemerintah yang 

menyajikan hasil aktivitas ekonomi suatu entitas dalam satu periode yang 

ditujukan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pemakai laporan 

keuangan tersebut.  

2.3.2. Manfaat Laporan Keuangan  

Menurut Mardiasmo (2002b: 160) terdapat alasan mengapa pemerintah 

daerah perlu membuat laporan keuangan. Jika dilihat dari sisi internal, 

laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja 

pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai 

eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk 

mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Karena laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk 

pembuatan keputusan, maka laporan keungan pemerintah daerah perlu 

dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai 

informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.  

Dari kutipan diatas maka jelaslah manfaat yang didapat dari laporan 

keuangan. Pertama, sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja suatu 

entitas. Kedua, sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban 

dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

2.3.3. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Menurut Mardiasmo (2002b:37) secara garis besar, tujuan umum 

penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :  

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan 



 
 

keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship);  

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial dan organisasional.  

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah 

daerah adalah (Mardiasmo, 2002b:38):  

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

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

pendek unit pemerintah.  

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan 

yang terjadi di dalamnya  

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, 

kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang 

tealah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan.  

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta 

untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya 

ekonomi terhadap pencapain tujuan operasional.  

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manejerial dan 

organisasional :  

a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga 

memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-

periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.  



 
 

b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, 

program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah.  

c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi 

serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.  

d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equity)  

Menurut SAP No.1 dalam Andayani (2007:135) penyajian laporan 

keuangan mempunyai tujuan secara umum, laporan keuangan di buat agar 

dapat digunakan oleh bagian keuangan untuk memprediksi besarnya sumber 

daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Oleh karena itulah, 

laporan keuangan juga dapat dikatakan mempunyai peranan prediktif dan 

prospektif.  

Secara khusus, laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk 

menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sekaligus 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepada pemerintah daerah dengan menyediakan informasi 

mengenai beberapa hal berikut :  

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.  

2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah.  

3. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya.  

4. Ketaatan realisasi terhadap anggaran.  

5. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan 

kas-nya.  

6. Potensi pemerintah untuk membiayai kegiatannya.  



 
 

7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah 

mendanai aktivitasnya,  

Dari definisi dan peraturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan sektor publik menyajikan informasi mengenai posisi 

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

pelaporan. Laporan keuangan sektor publik bertujuan menyajikan infomasi 

yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas 

entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.  

2.3.4. Komponen Pokok Laporan Keuangan  

Menurut UU No. 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara, ada empat 

komponen pokok laporan keuangan yang hams disajikan oleh pemerintah :  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

LRA berisi pengungkapan kegiatan keuangan pemerintah yang 

menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itu, 

LRA juga menggambarkan perbandingan APBN/APBD dengan 

realisasinya. LRA juga harus disertai penjelasan pencapaian program.  

2. Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.  

3. Laporan Arus Kas (LAK)  

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan 

kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan sal do kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan. LAK ini diklasifikasikan 



 
 

berdasarkan aktivitas operasi, non keuangan, pembiayaan, dan non 

anggaran. Menurut SAP, entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas 

dan aktivitas operasi dengan dua cam. (1) Metode langsung. Metode ini 

yang direkomendasikan oleh SAP (2) Metode tidak langsung.  

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)  

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai 

suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. CaLK harus 

disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK 

harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam 

CaLK. Struktur dan isi CaLK paling tidak meliputi enam hal. (1) 

Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU 

APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi. (2) 

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. (3) Dasar penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih. (4) Informasi yang 

diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tetapi 

belum ada di lembar muka laporan keuangan. (5) Rekonsiliasi pos-pos 

laporan keuangan berbasis akrual ke pos-pos laporan keuangan berbasis 

kas. (6) Informasi tambahan yang diperlukan.  

2.3.5. Pemakai Laporan Keuangan  

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah 

akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dan 

berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak 

langsung disebut sebagai pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

Menurut Halim (2002:22) pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah 



 
 

tersebut adalah:  

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah 

Daerah untuk mengelola keuangan daerah.  

2. Badan Eksekutif  

Badan eksekutif merupakan badan penye1enggara pemerintahan yang 

menerima otorisasi pengelolaan Keuangan Daerah, seperti Gubernur, 

Bupati, Walikota, serta pimpinan unit pemerintah daerah lainnya.  

3. Badan Pengawas Keuangan  

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan 

atas pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemenintah 

Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan 

Pemeriksa Keuangan.  

4. Investor, Kreditor, dan Donatur  

Badan atau organisasi baik pemerintahan, Lembaga Keuangan, 

maupun lainnya baik dan dalam negeri maupun luar negeri yang 

menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.  

 

5. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah  

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang 

dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, 

peneliti, dan lain-lain.  

6. Rakyat  



 
 

Pembuat Keputusan 

  Manfaat>Biaya        Materialitas 

(Kendala pervasif)    (batas pengakuan) 

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian 

kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan 

Pemerintah Daerah atau yang menerima produk dan jasa dan 

Pemerintah Daerah.  

7. Pemerintah Pusat  

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah 

untuk menilai pertanggungjawaban Gubemur sebagai wakil pemerintah 

(Pasal 2 PP No.1 08/2000).  

2.3.6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  

Dalam hal karakteristik kualitatif informasi, akuntansi sektor publik 

tidak memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta. Konsep 

karakteristik kualitatif informasi akuntansi sektor publik seperti yang 

ditunjukkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) terdapat 

dalam gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Sumber : Kieso et al (2001) 

 

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa FASB mengidentifikasi 

karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang menbedakan informasi yang 

lebih bermanfaat dengan informasi inferior (kurang bermanfaat) bagi tujuan 

pelaporan.  

Karakteristik- karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (Andayani, 

1997:27) :  

1. Relevansi dan Reliabilitas  

Relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam 

sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan maka informasi 

tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. 

Informasi yang relevan memiliki nilai prediktif tentang hasil akhir masa 



 
 

lalu, masa kini, dan masa depan, serta memiliki nilai umpan balik 

dimana para pemakai dapat mengoreksi harapan masa lalu.  

Reliabilitas, informasi akuntansi dianggap andal jika dapat diverifikasi 

dan disajikan secara teapat, serta babas dari kesalahan dan bias. Daya 

uji (variability) ditunjuk ketika pengukur-pengukur independen dengan 

mengunakan metode pengukuran yang sama sekaligus mendapatkan 

hasil yang sama. Ketepatan penyajian (representational faithfulness) 

berarti angka-angka dalam laporan keuangan mewakili apa yang 

terjadi. Netralitas (neutrality) berarti informasi tidak dapat dipilih untuk 

kepentingan sekelompok pemakai tertentu.  

2. Komparabilitas dan Konsistensi  

Komparabilitas berarti informasi dari berbagai entitas bisnis dipandang 

memiliki komparabilitas jika te1ah diukur dan dilaporkan denga cara 

yang sama, Konsistensi berarti entitas menerapkan perlakuan akuntansi 

yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode 

sehingga entitas terse but dianggap konsisten.  

Dalam SAP No. 24 Tahun 2005 dijelaskan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan yang mempengaruhi kegunaan informasi bagi pemakai, 

yaitu:  

a. Relevan  

Relevan merupakan informasi keuangan yang dapat mempengaruhi 

keputusan pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, 

dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan memiliki 

manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.  



 
 

b. Andal  

Andal merupakan informasi dalam laporan keuangan yang bebas dan 

pengertian menyesatkan, bebas dan kesalahan material, menyajikan 

setiap fakta secara jujur dapat diverifikasi, dan netral (tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu).  

c. Dapat Dibandingkan  

Informasi laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat 

dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan 

entitas pelaporan lainnya.  

d. Dapat dipahami  

Informasi laporan keuangan selayaknya dapat dipahami oleh para 

pemakai laporan keuangan.  

2.3.7. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor 

Swasta  

Laporan Keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan 

sektor swasta, Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan 

keuangan, e1emen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik 

akuntansi yang digunakan. Namun keduanya juga memiliki persamaan yaitu 

keduanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk 

membuat laporan keuangan dan siklus akuntansi pada kedua sektor juga tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Di bawah ini akan dijelaskan dengan 

table perbedaan menurut A. Likierman and A. Taylor (1990) dalam Henley, 

D et al (1992) dalam Mardiasmo (2002a:173).  

Tabel 2.3 



 
 

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta 

Laporan Departemen Pemerintah Laporan keuangan Sektor Swasta 

Fokus Financial dan Politik 

 

Kinerja diukur secara financial dan 

non-financial 

 

Pertanggungjawaban kepada parlemen 

dan masyarakat luas 

 

Berfokus pada bagian organisasi 

 

Melihat masa depan secara detail 

 

Aturan pelaporan ditentukan oleh 

departemen keuangan 

 

Laporan diperiksa oleh Treasury  

 

Cash Accounting 

Fokus Financial 

 

Sebagian besar kinerja diukur dengan 

financial 

 

Pertanggungjawaban kepada pemegang 

saham dan kreditur 

 

Berfokus pada bagian organisasi secara 

keseluruhan 

Tidak bias melihat masa depan secara 

detail 

Aturan pelaporan ditentukan oleh 

undang-undang, standar akuntansi, 

pasar modal, dan praktik akuntansi 

Laporan keuangan diperiksa oleh 

auditor Independen 

Accrual Accounting 

Sumber : Mardiasmo (2002a:173) 

Sebagaimaan dije1askan dalam tabel diatas, bahwa kinerja diukur 

secara fmansial untuk: selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada publik 

sehingga laporan keuangan pemerintah cenderung berorientasi jangka 

panjang. Laporan keuangan pemerintah tidak berfokus pada organisasi secara 

keseluruhan melainkan berfokus pada unit-unit kerja yang mekanisme 

pelaporannya diatur oleh departemen keuangan, perbedaan lain yang cukup 

mendasar adalah penggunaan akuntansi kas pada laporan keuangan 

pemerintahan.  

 

2.3.8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri 

No. 59 Tahun 2007  

Pada Dasarnya sistem akuntansi berdasarkan Permendagri No. 59 



 
 

Tahun 2007 masih menganut akuntansi anggaran (budgetary accounting) 

yang biasa digunakan oleh organisasi sektor publik. Penyusunan anggaran 

pacta Permendagri No. 59 tahun 2007 menggunakan sistem penganggaran 

berbasis kinerja (performance budgeting), yakni sistem penganggran yang 

disusun berdasarkan target kinerja yang hendak dicapat oleh setiap unit 

orgamsasi. 

Basis pencatatan yang digunakan adalah cash towards accrual. Ini 

berarti ada bagian laporan keuangan yang menggunakan basis kas dan 

sebagian lagi menggunakan basis akrual. Basis kas digunakan untuk 

pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, basis akrual 

digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun demikian, 

entitas pelaporan (pemerintah) diperkenankan menggunakan basis akrual 

sepenuhnya, kecuali untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA harus 

disajikan dengan basis kas.  

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem 

akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan 

keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana 

meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer kemudian didokumentasikan dalam 

bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan 

buku besar pembantu. 



 
 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 entitas pelaporan menyusun laporan 

keuangan yang meliputi:  

a. Laporan realisasi anggaran 

b. Neraca 

c. Laporan Arus Kas 

d. Catatan atas Laporan Keuangan 

2.3.9. Komponen Laporan Keuangan Sesuai dengan Permendagri No. 59 

Tahun  2007  

Menurut SAP No.1 dalam Andayani (2007:135) penyajian laporan 

keuangan mempunyai tujuan secara umum, laporan keuangan di buat agar 

dapat digunakan oleh bagian keuangan untuk memprediksi besamya sumber 

daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan 

keuangan juga dapat dikatakan mempunyai peranan prediktif dan prospektif.  

Secara khusus, laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk 

menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sekaligus 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepada pemerintah daerah dengan menyediakan informasi 

mengenai beberapa hal berikut:  

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.  

2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah.  

3. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya.  

4. Ketaatan realisasi terhadap anggaran.  



 
 

5. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan 

kas-nya.  

6. Potensi pemerintah untuk membiayai kegiatannya.  

7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah 

mendanai aktivitasnya.  

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada 

pada pimpinan entitas. Komponen-komponen laporan keuangan meliputi :  

1. Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan realisasi anggaran diatur dalam standar akuntansi pemerintah 

No.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah untuk 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. Manfaatnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, dan defisit, serta pembiayaan 

yang dibandingkan dengan anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut 

berguna bagi pemakai untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan 

terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-

kurangnya sekali . dalam setahun. Laporan realisasi anggaran sekurang-

kurangnya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus dan 

defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan 

bersih, dan sisa lebih-kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).  

Laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan 



 
 

basis kas. Setiap entitas pemerintah yang memperoleh anggaran berdasarkan 

APBN atau APBD tidak berarti perusahaan negara atau daerah hams 

menyajikan laporan realisasi anggaran. Entitas pelaporan yang 

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis 

akrual tetap menyusun laporan realisasi anggaran. Manfaat LRA untuk 

memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, 

surplus atau defisit, dan pembiayaan sekaligus dibandingkan dengan 

anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan 

entitas pelaporan terhadap anggaran.  

2. Neraca 

Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan, utang dan ekuitas dana 

suatu organisasi pada saat tertentu. Dengan demikian, Neraca Daerah akan 

berisi laporan tentang posisi kekayaan, utang, dan ekuitas dana daerah pada 

saat tertentu, yang biasanya adalah awal atau akhir periode.  

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat 3 (tiga) 

kelompok pos yang umum dalam neraca pemerintah, yaitu :  

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa atau transaksi masa lalu 

yang diharapkan memberi manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa 

depan baik untuk pemerintah sendiri maupun bagi masyarakat yang 

dilayani. Nilai asset atau nilai manfaat asset harus dapat diukur dalam 

satuan uang agar dapat dicantumkan pada neraca, walaupun secara 

ideal mencakupi seluruh sumber daya penyediaan jasa layanan bagi 



 
 

masyarakat dan asset bernilai sejarah dan budaya  

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa atau transaksi 

dimasa yang lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah umumnya, pengurangan harta 

khususnya untuk pembayaran pelunasan hutang. 

c. Ekuitas dalam akuntansi kepemerintahan disebut ekuitas dana. 

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang tercantum di neraca, yaitu 

sisa lebih aset dikurangi seluruh kewajiban pemerintah.  

3. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas diatur dalam standar akuntansi pemerintah No, 3. 

Tujuan penyajian 1aporan arus kas adalah untuk memberikan informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. 

Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi 

aset, nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode 

akuntansi. Tujuan penyajian laporan arus kas juga untuk memberikan 

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 

selama suatu peri ode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. pemerintah pus at, pemerintah daerah atau satuan organisasi 

lainnya wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara atau 

daerah yang diatur oleh standar akuntansi keuangan.  

Manfaat informasi arus kas adalah 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 menjadi 

alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode 



 
 

pelaporan. Laporan arus kas memberikan informasi untuk mengevaluasi 

perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan 

struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).  

Kas dan setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka 

pendek. Dikatakan setara kas jika dapat segera diubah menjadi kas dalam 

waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dan tanggal perolehannya. Mutasi antara 

pospos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 

karena kegiatan tersebut merupakan bagian dan manajemen kas dan bukan 

bagian aktivitas operasi, investasi, aset nonkeuangan, pembiayaan, dan 

nonanggaran.  

4. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan diatur dalam standar akuntansi 

pemerintah No.4. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan menjelaskan secara terinci atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas 

serta informasi lainnya, Catatan atas laporan keuangan menyajikan 

penjelasan pospos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang 

memadai mengenai beberapa hal berikut.  

a. Informasi kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian 

target Undang-Undang APBD atau APBD, serta kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam pencapaian target.  

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.  

c. Informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan 



 
 

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi penting.  

d. Informasi yang belum disajikan pada lembar depan laporan keuangan.  

e. 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. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang 

tidak disajikan dalam lembar de pan laporan keuangan.  

g. Pengungkapan lainnya yang belum dilaporkan dalam bagian mana pun 

dari laporan keuangan seperti domisili dan bentuk hukum entitas, sifat 

operasi entitas, dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi 

landasan kegiatan operasional entitas.  

h. Mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pe1aporan 

seperti penggantian manajemen, kesalahan manajemen terdahulu yang 

telah dikoreksi oleh manajemen bam, komitmen, atau kontijensi yang 

tidak dapat disajikan di neraca, penggabungan entitas serta kejadian 

yang mempunyai dampak sosial.  

Agar dapat digunakan oleh pembaca dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas 

laporan keuangan disajikan dengan susunan berikut:  

1) Kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 

Undang-Undang APBN atau Perda APBD.  

2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.  

3) Kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan entitas pelaporan, 

seperti (a) basis akuntansi yang digunakan, (b) basis pengukuran yang 



 
 

digunakan, (c) kebijakan-kebijakan akuntansi, dan (d) kebijakan 

akuntansi tertentu yang digunakan untuk memahami laporan keuangan.  

4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan yang memuat, (a) rincian dan 

penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, (b) pengungkapan 

informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah.  

5) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan basis akrual dan basis kas. 

2.4. Akuntansi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada 

prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

mengatur tentang pengendalian intern dan peraturan pemerintah tentang 

standar akuntansi pemerintahan. 

Sistem akuntansi berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 masih 

menganut akuntansi anggaran (budgetary accounting) yang digunakan pada 

organisasi sektor publik (pemerintahan). Berdasarkan pedoman ini, 

penyusunan anggaran menggunakan basis kinerja (performance budgeting), 

yakni sistem anggaran yang disusun berdasarkan target kinerja yang hendak 

dicapai oleh setiap unit organisasi serta dipergunakannya standar analisa 

belanja (SAB) dalam menentukan nilai Rupiah dalam setiap pos 

anggaran/aktivitas. 

Basis pencatatan yang dipergunakan masih basis kas, artinya 

pendapatan yang dicatat sebesar uang kas yang diterima dan belanja dicatat 

sebesar uang kas yang dibayarkan. Modifikasi akan dilakukan pada akhir 

periode untuk mengakui adanya klaim atau piutang-piutang yang timbul dan 



 
 

komitmen atau utang-utang yang terjadi. Dengan cara ini maka akan 

melengkapi pencatatan yang dapat menghasilkan laporan keuangan. 

2.5. Anggaran 

2.5.1. Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

yang diukur dalam satuan Rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu 

secara sistematik untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan 

pedoman frmal hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tentang 

belanja atau pembiayaan yang diperlukan (Andayani, 2006:63). 

2.5.2. Fungsi Anggaran 

Fungsi Anggaran menurut Andayani (2006:63) adalah : 

1. Anggaran merupakan kesepakatan kebijakan yang diperlukan untuk 

kepentingan publik. 

2. Anggaran menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, 

dan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan yang ingin dicapai. 

3. Anggaran menjadi kekuatan hukum dan landasan pelaksanaan APBD. 

4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. 

5. Hasil pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan dalam laporan 

keuangan. 

2.5.3. Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik merupakan pedoman tindakan yang 

dilaksanakan pemerintah untuk kepentingan publik. Jenis-jenis anggaran 



 
 

sektor publik meliputi : 

a. Anggaran Tradisional 

Anggaran tradisional disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran. 

Anggaran tradisional mempunyai ciri line item budgeting dan 

incrementalism. Anggaran tradisional yang bersifat incrementalism 

dapat menambah atau mengurangi nilai rupiah pada item-item 

anggaran yang sudah ada sebelumnya. Anggaran yang bersifat line 

item budgeting adalah tidak adanya kemungkinan untuk 

menghilangkan item-item yang tidak relevan 

b. Anggaran Kinerja 

Anggaran kinerja merupakan penyempurnaan dari anggaran 

tradisional. Anggaran kinerja menerapkan konsep value for money dan 

mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan 

yang akan dicapai. Sistem anggaran kinerja merupakan penyusunan 

program dan menentukan tolok ukur kinerja untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

c. Anggaran Program 

Anggaran program merupakan penyempurnaan dari anggaran kinerja. 

Dalam sistem anggaran program tidak dipilah menjadi dua komponen, 

yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerapan anggaran program 

memerlukan sistem akuntansi pemerintahan yang baik, memerlukan 

analisis cost and benefit dan memerlukan sistem informasi yang 

canggih. 

 



 
 

 

d. Zero Based Budgeting (ZBB) 

Pada konsep Zero Based Budgeting (ZBB) anggaran disusun dengan 

menentukan kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan 

sekarang. Kelebihan ZBB adalah memfokuskan pada konsep value for 

money, menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, 

mengikutsertakan manajemen tingkat bawah dalam proses penyusunan 

anggaran, serta memotivasi para staf dan manager. Kelemahan ZBB 

adalah membutuhkan waktu yang lama karena meranking dan 

mengevaluasi paket-paket keputusan, membutuhkan teknologi yang 

maju, terlalu teoritis, dan tidak praktis. 

e. Planning, Programming, dan Budgeting System (PPBS) 

PPBS adalah sistem anggaran yang memfokuskan pada output dan 

tujuan. PPBS mendasarkan pada analisa ekonomis dan penekanan 

utamanya adalah alokasi sumber daya. Kelebihan PPBS adalah 

memudahkan pendelegasian tanggung jawab, dapat mengurangi beban 

kerja, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menghilangkan program 

yang overlapping. Kelemahan PPBS adalah membutuhkan teknologi 

canggih, terlalu teoritis, sulit dilaksanakan, membutuhkan biaya besar, 

dan membutuhkan teknik anggaran secara statistik (statistically 

oriented). 

2.6. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Laporan realisasi anggaran diatur dalam standar akuntansi 

pemerintahan No. 2. Tujuan Realisasi Anggaran (LRA) adalah untuk 



 
 

memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan anggaran entitas 

pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan 

realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah 

disepakati antara legislatif dan eksekutif. Manfaatnya adalah untuk 

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, 

surplus, dan defisit, serta pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran. 

Laporan realisasi anggaran tersebut berguna bagi pemakai untuk 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, 

akuntabilitas, dan ketaatan sentitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan 

realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang 

disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Entitas pelaporan yang 

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis 

akrual tetap menyusun laporan realisasi anggaran (Andayani, 2006:138).  

 

 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

5.1.  Jenis Penelitian 

Dilihat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diklasifikasikan 

sebagai penelitian dasar (preliminary research) dengan pendekatan induktif, 

yaitu tipe penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan teori 

atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Berdasarkan karakteristik 

masalah yang diteliti, maka penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta-fakta 

dari suatu populasi (Indriantoro, 1999:22). Penelitian deskriptif ini 

merupakan pengembangan konsep dan penghimpun fakta, akan tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun et al, 1995:4). Alasan lain 

pemilihan jenis penelitian deskriptif karena peneliti hanya ingin mengetahui 

dan menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi dengan mencari dan 

mengumpulkan sejumlah data untuk memperoleh suatu gambaran, fakta-fakta 

yang jelas tentang hal-hal, keadaan dan situasi yang ada pada obyek 

penelitian sebagaimana adanya dengan tidak menguji hipotesa.  

Penelitian ini mengunakan metode studi kasus. Menurut Nazir 

(2003:57) tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas 

dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas 

diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini pola 

fenomena yang menarik perhatian peneliti, yaitu bentuk laporan realisasi 



 
 

anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diisyaratkan 

oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 khususnya mengenai penyusunan laporan 

realisasi anggaran pada unit SKPD yang dapat memberikan akuntabilitas 

yang lebih baik kepada publik.  

3.2. Obyek Penelitian  

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk laporan 

realisasi anggara pada unit SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 

(Kimpraswil) Kabupaten Ponorogo yang akan melakukan perubahan pada 

format laporan realisasi anggaran SKPD sesuai dengan Permendagri No. 59 

Tahun 2007 khususnya penyusunan laporan realisasi anggaran. Pertimbangan 

lainnya adalah keterlibatan penulis dalam penyusunannya laporan realisasi 

anggaran serta kedekatan lokasi akan memudahkan pelaksanaan penelitian 

sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang mendetail dan mendalam 

mengenai permasalahan yang diangkat.  

3.3. Jenis Dan Sumber Data  

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu :  

1. Data Subyek, adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman (karakteristik dari seseorang) sekelompok orang yang 

menjadi subyek penelitian (Indri antoro, 1999). Subyek dari penelitian 

ini adalah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kimpraswil 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yaitu bagian tata usaha karena 

berkaitan dengan pencatatan akuntansi Dinas Kimpraswil Kabupaten 



 
 

Ponorogo. Dan bagian keuangan karena tugas-tugasnya berkaitan 

dengan penyusunan laporan realisasi anggaran, sehingga data penelitian 

ini berupa opini, sikap dan pengalaman pegawai tersebut merupakan 

data subyek.  

2. Data dokumenter, adalah jenis data dalam bentuk dokumen 

(Indriantoro, 1999:145), antara lain berupa surat ketetapan pajak 

daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, buku-buku serta 

peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu:  

a. Data Intern, yaitu data yang dikumpulkan oleh suatu badan 

mengenai kegiatan badan tersebut dan hasilnya digunakan demi 

kepentingan badan itu sendiri. Contohnya adalah data penerimaan 

dan pengeluaran kas selama periode 1 tahun penuh yang digunakan 

dalam proses pertimbangan penyusunan laporan realisasi anggaran.  

b. Data Ekstern, yaitu data yang terdapat diluar badan yang 

memerlukannya. Data ekstern terbagi atas :  

1) Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli. Data ini dapat berupa hasil 

pengujian opini, atau subyek penelitian secara individual atau 

kelompok. Contoh data primer adalah data penerimaan kas dan 

pengeluaran kas yang dimiliki Dinas Kimpraswil Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 

oleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara.  



 
 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka metode 

yang digunakan antara lain :  

1. Dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan terhadap informasi 

dokumenter (Teguh, 2001: 118) antara lain berasal berasal dari buku, 

jurnal, produk perundang-undangan, dan sumber lain yang mendukung 

penelitian ini.  

2. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara) (Nazir, 2003:193). Wawancara dilakukan terhadap 

pegawai tata usaha terutama bagian keuangan Dinas Kimpraswil 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dianggap mengerti dan 

memahami penilaian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam 

penyusunan laporan realisasi anggaran.  

3. Observasi, yaitu dengan mengumpulkan data melalui pengamatan pada 

obyek studi yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan dari penelitian 

ini sebagian besar berasal dari bagian tata usaha terutama bagian 

keuangan karena tugas-tugasnya berkaitan dengan pencatatan akuntansi 

pemerintahan yang dimiliki oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten 

Ponorogo. Pertimbangan lain dipilihnya sub bagian ini karena 

terlibatannya cukup besar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran 



 
 

pada unit SKPD.  

3.5. Metode Analisis Dan Interpretasi Data  

Analisis data menurut Moleong (2000:103) adalah proses 

mengorganisasikan dan menurunkan data kedalaman pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. Penelitian ini menganalisis data secara induktif, yaitu 

pembahasan penelitian yang dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu 

kemudian melakukan pembahasan mengenai masalah yang dimaksud. 

Sehingga tercapai tujuan penelitian untuk memudahkan interpretasi data serta 

untuk menghasilkan pembahasan yang logis dan sistematis, maka analisis 

yang dilakukan akan dibagi berdasarkan pada permasalahan yang 

disampaikan pada bab terdahulu.  

Untuk permasalahan pertama, analisis masalah dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan 

bentuk dan penyusunan laporan realisasi anggaran pada unit SKPD sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang 

merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006. 

Pada permasalahan yang kedua, hasil wawancara dan pengamatan pada 

pegawai tata usaha bagian keuangan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten 

Ponorogo, sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas 

Kimpraswi I Kabupaten Ponorogo dalam memenuhi tuntutan pelaporan 

laporan realisasi anggaran pada unit SKPD sesuai dengan Permendagri No. 

59 Tahun 2007. 

 



 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Umum Kabupaten Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Ponorogo yang terletak 27 km sebelah 

selatan Kota Madiun. Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 17' - 111°'52' 

Bujur Timur dan 7°49' - 8°20' Lintang Selatan, dengan batas - batas 

administratif sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk 

2. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung 

3. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan 

4. Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri ( Jawa Tengah ) 

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.402,92 Km
2
. 

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan. Ponorogo dikenal dengan julukan kota reog, 

karena daerah ini merupakan tempat laliimya kesenian reog, yang kini 

menjadi icon wisata Jawa Timur. 

Salah satu indikator dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan fungsinya adalah prestasinya dalam pengembangan 

perekonomian daerah dalam kaitannya dengan hal ini adalah, perkembangan 

perekonomian daerah ditunjukkan oleh beberapa keadaan seperti 

pertumbuhan ekonomi daerah dan pergeseran struktur ekonomi daerah. 



 
 

Untuk memperoleh informasi mengenai hal ini maka data-data yang 

disediakan BPS kabupaten Ponorogo dapat diguinakan seperti data tentand 

perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

ponorogo. PDRB Kabupaten Ponorogo selama 3 (tiga) tahun terakhir 

menunjukkan adanya kenaikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga. konstan, Diakui bahwa pasca krisis moneter kenaikan PDRB 

tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. 

Angka PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 1998 - 2001 dapat dilihat 

pada, tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo 

 

PDT 
1998 

(000.000) 

1999 

(000.000) 

2000 

(000.000) 

2001 

(000.000) 

Atas dasar harga berlaku 1.334.375 1.568.692 1.751.783 1.969.759 

Atas dasar harga konstan 653.667 661.380 661.380 693.622 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Kontribusi sektor pembangunan terhadap PDRB mencerminkan 

kondisi pola perekonomian daerah, oleh karena dari angka kontribusi 

diketahui sektor-sektor pembangunan yang paling berperan terhadap 

perekonomian daerah. Dari PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 

diketahui sektor paling dominan adalah 

1. Sektor Pertanian :  33,6 % 

a. Tanaman Bahan Makanan :  25,94 % 

b. Tanaman Perkebunan Rakyat :  2,38 % 

c. Peternakan   :  3,96 % 

d. Kehutanan   :  0,63 % 

e. Perikanan   : 0,15 % 

2. Perdagangan, Hotel, dan Restoran  :  24,67 % 



 
 

a. Perdagangan   :  17,57 % 

b. Restoran   :  0,03 % 

c. Hotel    :  7,07 % 

3. Jasa-Jasa  :  10,65 % 

a. Pemerintahan Umum   :  8,26 % 

b. Jasa Sosial Kemasyarakatan  :  0,82 % 

c. Jasa Hiburan dan Kebudayaan  :  0,04 % 

d. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga :  1,52 % 

 

Ketiga sektor tersebut diatas mempunyai kontribusi komulatif 

sebesar 67,96%, sedang sisanya 32,04% merupakan kontribusi dari 6 sektor 

pembangunan yakni Sektor Pertambangan & Penggalian (0,90%), Sektor 

Industri Pengolahan (8,22%), Sektor Listrik Gas dan Air Bersih 

(0,83%), Sektor Bangunan/Konstruksi (10,07%), Sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi (6,48%), Sektor Keuangan, Persewaan 

dan Jasa Perusahaan (5,24%). 

Dari indek perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, diketahui 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut : 

1. Tahun 1998, sebesar - 7,36 % 

2. Tahun 1999, sebesar 1,18 % 

3. Tahun 2000, sebesar 2,05 % 

4. Tahun 2001, sebesar 2,77 % 

Untuk tahun 1998 merupakan masa paling berat pasca krisis moneter 

baik Skala lokal, regional maupun nasional. 

Berdasarkan pendekatan penghitungan PDRB Tahun 2000, 

Pendapatan regional netto per kapita penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 

Rp. 1.830.588,10 per tahun atau berarti Rp.152.500,- Per bulan. Dari data 

tersebut diatas diketahui pendapatan regional netto per kapita perbulan 

penduduk Kab.Ponorogo, masih jauh dibawah UMR, untuk itu perlu terus 



 
 

dipacu pertumbuhan ekonomi dan dipadu serasikan dengan pemerataan 

pendapatan yang berkeadilan. 

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Ponorogo 

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo 

mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya meliputi 

beberapa bidang yang merupakan urusan wajib di daerah, yaitu bidang 

sarana dan prasarana wilayah pengairan, pemukiman, dan kebersihan 

dan pertanaman. 

4.1.3. Visi Dan Misi Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Ponorogo 

4.1.3.1. Visi 

 “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN 

PRASARANA WILAYAH YANG MEMADAI, BERMANFAAT DAN 

BERKELANJUTAN (SUISTAINABLE) UNTUK MEWUJUDKAN 

PONOROGO MUKTI WIBOWO 2010” 

4.1.3.2. Misi 

 Untuk mencapai visi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten tersebut maka ditetapkan pula beberapa misinya : 

1. Menata ruang Kabupaten Ponorogo yang aman, tertib, lancar dan serasi 

(ATLAS), serta berkualitas dan berkelanjutan. 

2. Menata Kawasan Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka mendorong 

pengembangan ekonomi lokal, pengembangan sosial dan budaya lokal. 



 
 

3. Memenuhi kebutuhan infrastrutur permukiman dan prasarana wilayah 

di bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan melalui 

pengembangan jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat 

produksi dan perumahan dari bahaya daya rusak air. 

4. Memenuhi kebutuhan infrastruktur permukiman dan prasarana wilayah 

dibidang jalan dan jembatan, dalam rangka mendukung pengembangan 

wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa. 

5. Mengembangkan infrastruktur permukiman dan prasarana wilayah 

dibidang permukiman untuk mewujudkan perumahan dan permukiman 

yang layak huni. 

6. Memenuhi kebutuhan infrastruktur permukiman dan prasarana wilayah 

dibidang kebersihan dan pertamanan dalam rangka mendorong 

pencapaian ATLAS. 

7. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan jasa konstruksi, 

administratif maupun teknis, guna mendorong berkembangan 

konstruksi yang kompetitif. 

8. Mengembangkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan 

terpadu, serta sumber daya aparatur yang profesional, guna 

meningkatkan keputusan pada pelayanan publik serta mendorong 

peningkatan PAD. 

4.1.4. Tupoksi Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten 

Ponorogo 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Ponorogo sebagai mana tercantum dalam Keputusan Bupati 



 
 

Ponorogo No. 105 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

1. Tugas 

Membantu bupati menyelenggarakan kewenangan poemerintah 

kabupaten di bidang permukiman, bina marga, pengairan, kebersihan, 

dan pertamanan. 

2. Fungsi 

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang permukiman, bina marga, 

pengairan, kebersihan, dan pertamanan.  

b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang 

permukiman, bina marga, pengairan, kebersihan, dan pertamanan.  

c. Pelaksanaan ketatausahaan dinas. 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

3. Kewenangan 

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo 

mempunyai kewenangan :  

1. Penyusunan rencana tata ruang Kabupaten dan rencana detail tata 

ruang kawasan dalam kabupaten, kecuali kawasan yang mempunyai 

kepentingan nasional. 

2. Penyusunan RUTRK, RDTRK dalam kota, kecuali kawasan yang 

mempunyai kepentingan nasional. 

3. Penyusunan rencana teknis ruang kota dan penyiapan ruang dan 

pengendalian manfaat ruang dalam kabupaten. 



 
 

4. Penyusunan rencana teknis ruang kota dan penyiapan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

5. Pembinaan perencanaan tata ruang wilayah, tata ruang kota, tata ruang 

pedesaan di wilayah kabupaten. 

6. Pelaksanaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan 

ruang kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, tata ruang wilayah 

dalam wilayah kabupaten. 

7. Pemberian izin pemanfaatan ruang, mendirikan bangunan dan 

pemanfaatan bangunan. 

8. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan, beserta 

prasarana, dan fasilitas lingkungan perumahan. 

9. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran. 

10. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana 

air bersih. 

11. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana pembuangan 

air limbah daerah permukiman. 

12. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana 

pelayanan kebersihan. 

13. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana 

di lingkungan perumahan. 

14. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana 

pembuangan sampah, air limbah dan drainase permukiman di 

kabupaten. 



 
 

15. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan air bersih 

pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumber artesis. 

16. Penyusunan rencana penyediaan air baku guna kebutuhan air di 

berbagai keperluan.  

17. Membantu izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi untuk usaha 

komersial. 

18. Penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka 

pembagian dan pemberian air secara tepat guna. 

19. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan 

irigasi utama beserta bangunan pelengkapnya. 

20. Perizinan untuk mengadakan perubahan,dan atau pembongkaran 

bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan maupun bangunan 

pelengkapnya, yang berada didalam, diatas, maupun melintasi saluran 

irigasi. 

21. Pelaksanaan exploitasi dan pemeliharaan/pengamanan jaringan irigasi, 

dan drainase beserta bangunan pelengkapnya. 

22. Perizinan untuk mengadakan perubahan, dan atau pembongkaran 

bangunan yang berada didalam, diatas, maupun melintasi sungai. 

23. Pengendalian/pemberian izin penambangan bahan galian C. 

24. Penetapan status jaringan irigasi, rencana teknis pengendalian banjir, 

dan penanggulangan kekeringan. 

25. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan, serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana sumber air (mata air tanah) dan sumber air lain. 



 
 

26. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan, serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana situ dan embung. 

27. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana bendungan serta 

pengembangannya. 

28. Pengembangan teknis urusan pengendalian, pencemaran air dan 

sedimentasi, pengelolaan hidrologi dan hidrometri. 

29. Penyelenggaraan dan pengawasan penerangan jalan umum. 

30. Perencanaan teknis pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kabupaten. 

31. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan 

jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya. 

32. Penetapan status, kelas, dan fungsi jalan. 

33. Pemberian izin penggunaan Daerah Milik Jalan (Damija). 

34. Penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang 

permukiman dan Prasarana Wilayah. 

4.1.5. Struktur Organisasi Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Ponorogo 

Susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri 

dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Bagian Tata Usaha 

c. Sub Dinas Permukiman 

d. Sub Dinas Bina Marga 

e. Sub Dinas Pengairan 

f. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

g. Cabang Dinas 



 
 

h. Unit Pemadam Kebakaran 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 



 
 

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN PONOROGO 



 
 

1. Bagian Tata Usaha  

Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-

menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan, perencanaan serta tugas-tugas kerumahtanggaan dinas. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program 

b. Sub Bagian Umum 

c. Sub Bagian Keuangan 

d. Sub Bagian Kepegawaian 

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

2. Sub Dinas Permukiman  

Sub Dinas Permukiman terdiri dari beberapa seksi : 

a. Seksi Perencanaan Teknis 

b. Seksi Tata Ruang dan Bangunan 

c. Seksi Perumahan dan Prasarana Lingkungan 

d. Seksi Air Bersih 

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Permukiman. 

3. Sub Dinas Bina Marga  

Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

teknis, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan 

peralatan dan perbengkelan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Bina Marga terdiri dari : 



 
 

a. Seksi Perencanaan Teknis 

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

d. Seksi Peralatan dan Perbengkelan 

4. Sub Dinas Pengairan 

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, 

operasi dan pemeliharaan sarana pengairan serta pemanfaatan, pemantauan 

dan pengendalian sumber air. 

Sub Dinas Pengairan terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Teknis 

b. Seksi Pembangunan Pengairan 

c. Seksi Operasi 

d. Seksi Pemeliharaan 

e. Seksi Bina Manfaat 

5. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan  

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan teknis, pengelolaan kebersihan, pertamanan, penerangan 

jalan, dan tempat umum serta sarana dan pemeliharaan peralatan. 

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Teknis 

b. Seksi Kebersihan 

c. Seksi Pertamanan 

d. Seksi Sarana dan Pemeliharaan Peralatan 

e. Seksi Penerangan Jalan Dan Tempat Umum 



 
 

6. Cabang Dinas 

Cabang Dinas dipimpin Oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional di 

koordinasikan oleh Camat. Cabang Dinas melaksanakan sebagian tugas 

dinas bidang permukiman, bina marga, pengairan, kebersihan dan 

pertamanan. 

7. Unit Pemadam Kebakaran 

Unit Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Unit Pemadam Kebakaran Melaksanakan tugas teknis Operasional di 

bidang Pemadam Kebakaran. 

4.1.6. Gambaran Umum Bagian Tata Usaha Dinas Permukiman Dan 

Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo 

Tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha pada Dinas Kimpraswil 

Kabupaten Ponorogo adalah meliputi pelaksanaan pengelolaan 

surat-menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan 

dan perlengkapan perencanaan, penyusunan program, 

mengkoordinasikan program kedinasan serta pelaksanaan tugas-tugas 

kerumahtanggaan dinas. Jumlah seluruh personil Dinas Permukiman 

Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri dari PNS 240 orang, 

CPNSD 110 orang, tenaga kontrak 501 orang (kontrak Bupati, Dinas, 

Pasukan Kuning, Pekeda Jalan, Pekerja irigasi). Dari Keseluruhan personil 

baik yang PNS maupun CPNSD terdiri dari 10 orang berijasah S2, 73 orang 

berijasah S1, 1 orang berijasah D3, 148 orang berijasah SMU, 91 orang 



 
 

berijasah SMP, dan 27 orang berijasah SD. 

Dalam rangka peningkatan SDM di bidang komputer, ada sebanyak 

45 orang yang telah mengikuti, termasuk 7 orang dari bidang tata usaha. 

Sedangkan prosentase jumlah SDM di dalam Dinas yang berkompeten 

terhadap kemampuan komputer seluruhnya hanya sekitar 10%. Selain 

tersebut pelatihan-pelatihan teknis yang lain untuk seluruh personil Dinas 

baru diikuti oleh sekitar 5%. 

Bidang Tata Usaha sendiri secara keseluruhan memiliki personil 

sebanyak 40 orang yang terdiri dari 3 orang berijasah S2, 11 orang berijasah 

S1, 1 orang berijasah D3, 18 Orang berijasah SMU, 3 orang berijasah SMP, 

dan 4 orang berijasah SD. 

Sedangkan sarana dan prasarana yang menunjang, kegiatan bidang 

tata usaha adalah ruang kerja yang sampai saat ini kurang memadai untuk 

menampung seluruh kegiatan bidang tata usaha yang meliputi ruang staf, 

ruang rapat, serta ruang kerja pimpinan. Selain itu sarana meja dan kursi yang 

ada juga kurang memadai, yaitu tersedia sebanyak 22 pasang, sedangkan 

kebutuhannya sebanyak 40 pasang. Peralatan komputer dan sarana 

operasional yang lain juga kurang memadai jumlahnya. 

4.2 Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007  

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 di 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo baru akan dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2008 akan tetapi pemerintah kabupaten ponorogo telah menerapkan 



 
 

Permendagri 59 Tahun 2007 pada tahun anggaran 2007 sebagai bentuk 

kesiapan Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Dinas Kimpraswil 

dalam memenuhi kewajiban  mengelola keuangan daerah sesuai peraturan 

Permendagri 59 tahun 2007. Sistem anggaran berbasis kinerja dipakai sebagai 

dasar atas penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

karena menitikberatkan perhatiannya pada pengukuran hasil pekerjaan 

sehingga memperhatikan fungsi masing-masing lembaga negara serta 

pengelompokan kegiatannya. Kelebihan dari sistem ini adalahh adanya 

penilaian efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam anggaran tersebut dapat 

terjadi selisih antara pendapatan dan belanja yang mengakibatkan surplus atau 

defisit anggaran. Apabila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber 

pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila terjadi 

surplus maka daerah dapat membentuk Dana Cadangan. 

Struktur dan format Anggaran Daerah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007 memiliki persamaan dengan format Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 walaupun terdapat  beberapa perubahan akan tetapi 

secara keseluruhan struktur dan formatnya sama. Dengan diterbitkannya 

peraturan tersebut, dibuat standarisasi kode rekening agar dalam penyusunan 

statistik nasional akan lebih mudah. Penyusunan kode rekening 

mempertimbangkan pedoman dari Govermental Financial Statistics. 

Format susunan kode rekening dalam sistem akuntansi pemerintahan 

daerah secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain : 

Pendapatan Kabupaten/Kota, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. 



 
 

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pendapatan 

daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening ka umum daerah, 

yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerahdalam satu tahun 

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Struktur Anggaran 

Pendapatan Daerah dirinci melaui Kelompok Pendapatan yang meliputi 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang 

Sah. Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan. Setiap 

Jenis Pendapatan dirinci kembali menurut Obyek Pendapatan. 

Sedangkan Belanja Daerah meliputi pengeluaran yang merupakan 

kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran 

Kas Daerah. Struktur Anggaran Belanja Daerah dirinci menurut Bagian 

Belanja yang terdiri atas Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja 

Pelayanan Publik. Setiap Bagian Belanja dirinci menurut Kelompok Belanja 

yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Setiap 

Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, kemudian Jenis Belanja 

dirinci kembali menurut rincian Obyek Belanja. 

Sementara itu, struktur Pembiayaan dirinci menurut Kelompok 

Pembiayaan yang meliputi Sumber Pembiayaan dirinci menurut Penerimaan 

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Setiap Kelompok Pembiayaan 

dirinci menurut Jenis Pembiayaan. Setiap Jenis Pembiayaan dirinci menurut 

Obyek Pembiayaan. Setiap Obyek Pembiayaan dirinci menurut Rincian 

Obyek Pembiayaan. 

Dalam penyusunan anggaran kinerja, Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Ponorogo dalam hal ini SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas 



 
 

Permukiman dan Prasarana Wilayah telah menggunakan kode rekening yang 

sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dalam Anggaran 2007. 

Pengklasifikasian kode rekening tersebut akan memudahkan dalam proses 

pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007. 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyebutkan laporan 

pertanggungjawaban keuangan SKPD yang disusun oleh Kepala SKPD 

meliputi : Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD, dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan SKPD. Laporan Realisasi Anggaran SKPD memuat 

perbandingan antara relisasi dengan anggaran, dimana kode rekeningnya 

harus sesuai dengan kode rekening akuntansi, serta klasifikasi anggaran 

belanja dibedakan atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Neraca 

SKPD merupakan laporan keuangan yang menunjukan posisi keuangan 

SKPD, meliputi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. 

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD merupakan catatan yang berupa 

penjelasan mengenai laporan keuangan SKPD. Tujuannya untuk memberi 

informasi kepada pemakai laporan keuangan keuangan agar pemakai laporan 

keuangan memahami isi laporan keuangan. 

4.3 Sistem Akuntansi Keuangan SKPD Dinas Kimpraswil Kabupaten 

Ponorogo Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, maka sistem akuntansi yang ditetapkan SKPD Dinas 



 
 

Kimpraswil Kabupaten Ponorogo saat ini menganut cash basis sesuai dengan 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem dan prosedur akuntansi yang 

diterapkan meliputi : 

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

2. Sistem dan Prosedur Akuntansi pengeluaraan Kas 

4.3.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas merupakan sistem yang digunakan 

untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas ke 

Bendahara Penerimaan Kas, dan pencatatan akuntansinya di Funsi 

Pembukuan. Transaksi Penerimaan kas, khususnya pada SKPD Dinas 

Kimpraswil Kabupaten Ponorogo adalah Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, yang meliputi : 

a. Pendapatan Retribusi Daerah 

b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Dalam Transaksi dan prosedur akuntansi penerimaan kas dibedakan 

menjadi 2 menurut jenis transaksi penerimaan kas. Berikut ini uraian 

mengenai sub sistem akuntansi penerimaan kas : 

Tabel 4.2 Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Uraian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Dokumen yang digunakan a. Surat Tanda Setoran 

b. Jurnal Penerimaan Kas 

c. Buku Besar Penerimaan Kas 

d. Surat Ketetapan Retribusi 

e. Surat Setoran 

Unit/Pihak yang terkait a. Wajib Pajak/Retribusi 

b. Bendahara Penerimaan 

c. Pengguna Anggaran 

d. Bank 

Sumber : Data Primer yang Diolah 



 
 

Prosedur penerimaan kas yang berupa pendapatan asli daerah adalah 

berawal dari Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) oleh Pengguna 

Anggaran. Kemudian Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran Retribusi 

kepada Bendahara Penerimaan Kas. Bendahara Penerimaan Kas melakukan 

verifikasi terhadap Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan kemudian membuat 

Surat Tanda Bukti Pembayaran yang diberikan pada Wajib Retribusi. 

Bendahara Penerimaan Kas kemudian membuat Surat Tanda Setoran (STS) 

yang ditujukan kepada Bank kemudian Bank membuat Surat Tanda Bukti 

Pembayaran yang diberikan pada Bendahara Penerimaan Kas dan juga 

membuat Nota Kredit yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah 

(BUD). Berikut ini adalah bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas pada 

SKPD Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.2 
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4.3.2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan sistem yang digunakan 

untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas 



 
 

merupakan prosedur yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran 

kas dari Bendahara Pengeluaran Kas dan pencatatan akuntansi di Bagian 

Pembukuan. Dalam Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Proses 

pembayaran gaji dan tunjangan, dan juga pembelian barang dan jasa. 

Prosedur pengeluaran kas yang berupa pembayaran gaji dan tunjangan 

dimulai dengan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji dan 

Tunjangan. Prosedurnya sebagai berikut : 

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK-

SKPD. 

2. Berdasarkan SPD, Bendahara membuat SPP-Gaji beserta dokumen 

lainnya, yang terdiri dari : 

a. Surat Pengantar SPP-LS Gaji 

b. Ringkasan SP-LS Gaji 

c. Lampiran, yang terdiri dari : 

- Pembayaran Gaji Induk 

- Gaji Susulan 

- Kekurangan Gaji 

- Gaji Terusan 

3. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada 

PPK-SKPD. 

4. PPK-SKPD memiliki kelengkapan SPP-LS Gaji berdasar SPD dan 

DPA-SKPD. 

5. Apabila SPP-Ls Gaji dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD membuat 

Rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterma. 



 
 

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk 

diotorisasi. 

7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD dan 

menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 

hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterma. 

8. Surat penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD 

kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. 

9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar 

Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji. 

Selanjutnya adalah prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

Langsung (SP2D-LS) Gaji dan Tunjangan. Prosedurnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD. 

2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM. 

3. Bila SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D 

paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM. 

Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D : 

a. Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran 

b. Bukti-Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 

4. SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran. 

5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet pada 

dokumen Penatausahaan, yang terdiri dari : 

a. Buku Kas Penerimaan 



 
 

b. Buku Kas Pengeluaran 

6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara. 

7. Bendahara mencatat SP2D pada dokumen Penatausahaan, yang terdiri 

dari : 

a. BKU Pengeluaran 

b. Buku Pembantu Simpanan Bank 

c. Buku Pembantu Pajak 

d. Buku Pembantu Panjar 

e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek 

8. Apabila SPMdinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat 

penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM 

diterma. 

9. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna 

Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM. 

Prosedur selanjutnya adalah Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan. 

Prosedurnya adalah sebagai berikut : 

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank 

2. Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mancairkan dana dan membuat 

Nota Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD 

3. Bank mentransfer uang ke Rekening Bendahara Pengeluaran untuk 

mendistribusikan kepada Penerima Gaji 

Berikut ini adalah Bagan Alir sistem akuntansi pengeluaran kas yang 

berupa pembayaran gaji dan tunjangan pada SKPD Dinas Kimpraswil 

Kabupaten Ponorogo : 



 
 

Gambar 4.3 
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Dokumen SPP-LS Terdiri Dari:

1. Surat Pengantar SPP-LS Gaji

2. Ringkasan SPP-LS Gaji

3. Rincian SPP-LS Gaji

4. Lampiran SPP-LS Gaji 

 
 Lampiran Dokumen SPP-LS Gaji:

1. Pembayaran Gaji Induk

2. Gaji Susulan

3. Kekurangan Gaji

4. Gaji Terusan

5. ………………………….
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Gambar 4.4 

Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembayarran Gaji dan Tunjangan 
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Gambar 4.5 

Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembayarran Gaji dan Tunjangan 
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Prosedur pengeluaran kas pada belanja barang dan jasa dimulai pada saat 

pelaksanaan pengeluaran barang dan jasa. Prosedurnya adalah sebagai berikut : 

1. Penggunga Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara 

Pengeluaran dan berdasarkan SPD melaksanakan lelang pekerjaan.  

2. Setelah keluar dokumen Keputusan Lelang, Pengguna Anggaran 

membuat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan. 

3. Pengguna Anggaran menyerahkan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan 



 
 

kepada pihak ketiga. 

4. Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dan membuat Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan. 

5. Pihak Ketiga menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan 

Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan kepada PPTK. 

6. PPTK menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Kontrak 

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Bendahara Pengeluaran. 

Selanjutnya adalah pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung 

(SPP-LS) Barang dan Jasa. Prosedurnya adalah sebagai berikut : 

1. Berdasar SPD, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Kontrak 

Pelaksanaan Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS dan 

dokumen lain. Dokumen lain tersebut adalah : 

a. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa 

b. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa 

c. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa 

d. Lampiran SPP-LS : 

- Salinan SPD 

- Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait 

- SSP disertai faktur pajak yang ditandatangani WP 

2. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain 

kepada PPK-SKPD untuk diteliti. 

3. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS berdasarkan SPD 

yang diteliti dari Pengguna Anggaran dan DPA-SKDP. 

4. Bila SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD membuat SPM, 



 
 

paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima. 

5. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk 

diotorisasi. 

6. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan 

Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat  1 hari kerja 

sejak SPP-LS diterima. 

7. Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD 

kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. 

8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar 

Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS. 

Selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung 

(SP2D-LS) Barang dan Jasa. Prosedurnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD. 

2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM. 

3. Bila dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan 

SP2D paling lambat 2 hari kerja  sejak diterimanya pengajuan SPM. 

Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D : 

4. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan Pengguna Anggaran. 

5. Kuasa Bud sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet ke dokumen 

Penatausahaan. 

6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

7. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D ke dalam dokumen 

Penatausahaan yang terdiri dari : 



 
 

a. BKU Pengeluaran 

b. Buku Pembantu Simpanan / Bank 

c. Buku Pembantu Pajak 

d. Buku Pembantu Panjar 

e. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek 

8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa Bud menerbitkan surat 

penolakan penerbitan SP2D paling lambat  1 hari kerja sejak SPM 

diterima. 

9. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna 

Anggaran agar dilakukan penempurnaan SPM. 

Selanjutnya adalah pembelanjaan barang dan jasa. Prosedurnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat 

Nota Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD. 

2. Bank membayar/mentransfer uang kepada Pihak Ketiga. 

Berikut adalah Bagan Alir system akuntansi pengeluaran kas yang 

berupa balanja barang dan jasa pada SKPD Dinas Kimpraswil 

Kabupaten Ponorogo : 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.6 
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Gambar 4.7 

Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Barang dan Jasa 
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Gambar 4.8 

Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Barang dan Jasa 
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Gambar 4.9 

Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Barang dan Jasa 
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4.4 Analisa Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun SKPD 

Dinas Kimpraswil Pemerintah Kabupaten Ponorogo Sesuai Dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 

4.4.1 Kebijakan SKPD Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo Tentang 

Laporan Realisasi Anggaran. 

Seiring diberlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006, SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten 

Ponorogo secara bertahap telah membuat kebijakan akuntansi dalam rangka 

melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 



 
 

2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, mengenai pengelolaan dan pelaksanaan Keuangan 

Daerah yang menggunakan system akuntansi keuangan daerah tersebut, salah 

satunya dengan adanya kebijakan mengenai penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran sebagai berikut : 

1. Pendahuluan 

a. 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. 

b. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi 

dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara 

anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Definisi 

a. Laporan Realisasi Anggara adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode 

akuntansi. 

3. Struktur Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD 

a. Laporan Realisasi anggaran minimal mencakup pos-pos sebagai 

berikut : 

- Pendapatan 



 
 

- Belanja 

- Surplus atau Defisit 

- Selisih Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA / SiKPA) 

Penyajian kebijakan mengenai laporan realisasi anggaran SKPD Dinas 

Kimpraswil Kabupaten Ponorogo secara umum telah mengikuti aturan-aturan 

yang diamanatkan oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan 

perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, dengan beberapa ketentuan 

yang disesuaikan dengan kondisi Daerah Kabupaten Ponorogo. 

4.4.2 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun SKPD Dinas 

Kimpraswil Kabupaten Ponorogo 

Laporan realisasi anggaran akhir tahun untuk tahun anggaran 2007 yang 

disusun berdasarkan pedoman Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang 

merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 disajikan dalam 

tabel 4.3 dibawah ini : 

 



 
 

 

 

(dalam rupiah)

 Anggaran  Lebih/ 

 Setelah  (Kurang) 

 Perubahan 

1.00 2 3 4 5

I  PENDAPATAN 

1.1  PENDAPATAN ASLI DAERAH 

1.1.1  Pendapatan Pajak Daerah -                         -                           -                         

1.1.2  Pendapatan Retribusi Daerah 389,486,000.00      405,001,620.00       15,515,620.00       

1.1.3
 Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
-                         -                           -                         

1.1.4  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22,750,000.00        38,112,500.00         15,362,500.00       

 Jumlah 412,236,000.00      443,114,120.00       30,878,120.00       

II  BELANJA  

2.1  BELANJA O PERASI 

2.1.1  Belanja Pegawai 12,039,903,610.00 12,655,183,302.00  (1,734,357,140.00) 

2.1.2  Belanja Barang 17,782,426,100.00 18,980,958,799.00  (801,285,600.00)    

2.2  BELANJA MO DAL 

2.2.1  Belanja Tanah -                         -                           -                         

2.2.2  Belanja Peralatan dan Mesin 3,131,175,000.00   1,711,685,500.00    1,419,489,500.00  

2.2.3  Belanja Gedung dan Bangunan 3,460,300,000.00   3,102,792,768.00    357,507,232.00     

2.2.4  Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 50,607,146,600.00 51,691,123,900.00  (1,083,977,300.00) 

2.2.5  Belanja Aset Tetap Lainnya 40,000,000.00        32,618,000.00         7,382,000.00         

2.2.6  Befanja Aset Lainnya 

 Jumlah 87,060,951,310.00 88,174,362,269.00  (1,835,241,308.00) 

 Surplus/ (Defisit)  (87,731,248,149.00)  (1,804,363,188.00)

Tabel 4.3 PEMERINTAH KABUPATEN PO NO RO GO

SKPD DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

LAPO RAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007

No. 

Urut
 Uraian  Realisasi 



 
 

Dari informasi Laporan Realisasi Semester Akhir Pendapatan dan 

Belanja SKPD Yang Berakhir 31 Desember 2007 diatas terdapat 

pengelompokan anggaran kedalam Pendapatan dan Belanja sesuai dengan 

Permendagri No. 59 Tahun 2007. 

Dari Anggaran Pendapaan di bagian Pendapatan Asli Daerah, untuk 

Pendapatan Retribusi Daerah dari jumlah anggaran sebesar Rp. 

389.486.000,00 realisasi akhir tahun sebesar Rp. 405.001.620,00 yang 

diperoleh dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan 

tertentu, jadi Pendapatan Retribusi Daerah melampaui target sehingga 

terdapat Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 

15.515.620,00. Untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dari jumlah 

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.750.000,00 pada realisasi akhir 

tahun menjadi Rp. 38.112.500,00 diperoleh dari hasil penjualan asset daerah 

yang tidak dipisahkan sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 15.362.500,00. 

Pada Anggaran Belanja di bagian Belanja Operasi, untuk Belanja 

Pegawai dari anggaran sebesar Rp. 12.039.903.610,00 mengenai gaji, 

tunjangan, biaya studi S2, upah tenaga kerja konstruksi, dan uang lembur 

PNS dan belanja bimbingan teknis sebesar Rp. 92.550.000,00 menyebabkan 

realisasi anggaran akhir tahun melebihi anggaran setelah perubahan sebesar 

Rp. 12.655.183.302,00 sehingga terdapat Selisih Kurang Perhitungan 

Anggaran (SiKPA) sebesar Rp. 615.279.692,00.  

Sedangkan pada Anggaran Belanja di bagian Belanja Operasi, untuk 

Belanja Barang dari anggaran sebesar Rp. 17.782.426.100,00 terjadi realisasi 

hingga akhir tahun sebesar Rp. 18.980.958.799,00 didapat dari belanja barang 



 
 

habis pakai, belanja barang/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan 

kendaraan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja cetak dan 

penggandaan, dan belanja jasa servis peralatan rumah tangga, belanja 

perjalanan dinas, dan belanja jasa pihak ketiga, sehingga terdapat Selisih 

Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp. 1.198.532.699,00.  

Pada Anggaran Belanja di bagian Belanja Modal, untuk Belanja 

Peralatan dan Mesin dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 

3.131.175.000,00 terdapat Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

sebesar Rp. 1.419.489.500,00 dikarenakan selama tahun 2007 terjadi realisasi 

sebesar Rp. 1.711.685.500,00. Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

dari anggaran sebesar Rp. 3.460.300.000,00 terjadi realisasi selama tahun 

2007 sebesar Rp. 3.102.792.768,00 sehingga terdapat Selisih Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 357.507.232,00. Pada pos 

Belanja Modal untuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari anggaran 

setelah perubahan sebesar Rp. 50.607.146.600,00 terjadi realisasi anggaran 

akhir tahun sebesar Rp. 51.691.123.900,00 sehingga terdapat Selisih Kurang 

Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp. 1.083.977.300,00 dari jumlah 

anggaran setelah perubahan. Sedangkan pada pos Belanja Aset Tetap Lainnya 

dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi selama 

tahun 2007 sebesar Rp. 32.618.000,00 sehingga terdapat Selisih Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 7.382.000,00. 

Dari total Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 

Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Ponorogo 

antara Pendapatan dan Belanja dihasilkan Selisih Kurang Perhitungan 



 
 

Anggaran sebesar Rp. 1.082.532.839,00. Hal ini disebabkan realisasi 

anggaran selama tahun 2007 melebihi anggaran yang ditetapkan setelah 

perubahan. 

4.5 Kendala-Kendala Dalam Proses Analisis Laporan Realisasi Anggaran 

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

4.5.1 Kendala yang berkaitan dengan proses Laporan Realisasi 

Anggaran 

 Baru dibuatnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan 

perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

penatausahaan keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) menyebabkan Dinas Kimpraswil mulai berbenah 

sehingga pada awal memulainya mengalami permasalahan yaitu 

kurangnya pemahaman atas peraturan tersebut. 

 Terdapat perbedaan input antara total nominal yang tertera pada pos 

belanja modal barang dengan perincian belanja modal barang. Hali itu 

mengharuskan adanya pengecekan ulang nominal yang tertera pada 

pos belanja modal barang dan perincianya sehingga nominalnya sama. 

Hal ini berpengaruh pada nilai yang tercantum pada Laporan Realisasi 

Anggaran dan pos-pos perincian belanja barang pada Neraca Saldo. 

 Terdapat kesalahan dalam proses input kode rekening, kesalahan 

penulisan uraian tentang pos-pos yang ada dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, maupun jumlah nominal yang ada. Hal itu mengahruskan 

adanya pengecekan ulang terhadap data yang ada sehingga nantiya 

nominalnya sama. 



 
 

4.5.2 Kendala yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia 

 Kurangnya SDM di lingkungan SKPD Dinas Kimpraswil Kabupaten 

Ponorogo yang memiliki kemampuan memadai di bidang akuntansi 

untuk mengelola keuangan agar mampu mewujudkan laporan 

keuangan SKPD sesuai tuntutan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 

Hal itu terlihat dari minimnya sumber daya manusia pada lingkungan 

SKPD Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo yang memiliki latar 

belakang pendidikan ekonomi / akunansi. 

 Kurangnya upaya peningkatan kemampuan SDM melalui kegiatan 

atau pelatihan formal maupun non formal, serta melalui pelatihan 

secara intensif. 

 Kendala keterbatasan SDM tersebut diatas akan mendorong SKPD 

Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo menyewa pihak ekstern 

(konsultan keuangan) untuk keperluan membuat laporan keuangan, 

khususnyadalam menyusun laporan realisasi anggaran SKPD sesuai 

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 secara langsung akan 

meningatkan pengeluaran SKPD. Hal itu menyebabkan terhambatnya 

penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga sulit 

mewujudkan laporan keuangan SKPD yang dapat memenuhi aspek 

akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

permasalahan yang dihadapi Dinas Kimpraswil kurang pahamnya dalam 

menyusun laporan keuangan sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang 



 
 

merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah 

kurangnnya SDM yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, dan 

sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya kinerja Bagian Keuangan 

dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan. 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai 

“Analisis Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun Pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 (Studi Kasus Pada Dinas Permukiman dan Prasarana 

Wilayah Pemerintah Kabupaten Ponorogo)”, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Dinas Permukiman Dan 

Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo dilaksanakan mulai tahun 

anggaran 2007.  

2. Basis akuntansi yang digunakan pemerintah sebelum dikeluarkannya 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah basis kas. Artinya, suatu 

transaksi akan diakui apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran 

kas. Kebalikan dan basis kas adalah basis akrual (accrual basis). Pada 

basis akrual, suatu transaksi atau kejadian diakui pada saat terjadi, baik 

pada saat transaksi terjadi penerimaan atau pengeluaran kas maupun 

tidak. Basis akrual ini, secara umum dipakai dalam penyusunan laporan 

keuangan perusahaan komersial. Basis akuntansi yang digunakan SAP 

adalah cash towards accrual. Ini berarti ada bagian laporan keuangan 

yang menggunakan basis kas dan sebagian lagi menggunakan basis 



 
 

akrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Sedangkan, basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Namun entitas pelaporan (pemerintah) 

diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, kecuali untuk 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA ini harus disajikan dengan 

basis kas. 

3. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dibuat dengan menggunakan 

basis kas (cash basis) sesuai format dalam Permendagri No. 59 Tahun 

2007 yang bertujuan untuk mengetahui Selisih Lebih / Kurang 

Perhitungan Anggaran (SiLPA / SiKPA). 

4. Penyusunanya Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD Dinas 

Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ponorogo bermanfaat 

bagi pemakai laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran 

untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya 

ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas perlapran terhadap 

anggaran. 

5. Telah dibuatnya sistem akuntansi Pemda merupakan serangkaian 

prosedur mulai dan proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Sistem Akuntansi yang 

diterapkan sudah dibuat sampai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) agar sesuai dengan SAP adalah Cash Towards Accrual. Sistem 

dan prosedur akuntansi yang diterapkan adalah Prosedur Akuntansi 

Penerirnaan Kas pada SKPD dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 



 
 

pada SKPD. 

6. Kurangnya upaya peningkatan keterampilan SDM melalui kegiatan 

pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta melalui pelatihan 

secara intensif. 

7. Kendala keterbatasan SDM pada Dinas Kimpraswil Kabupaten 

Ponorogo tersebut diatas akan mendorong untuk menyewa pihak 

ekstern (konsultan keuangan) untuk keperluan penyusunan laporan 

keuangan khususnya laporan realisasi anggaran sesuai peraturan yang 

berlaku secara langsung akan meningkatkan pengeluaran SKPD yang 

seharusnya tidak perlu dianggarkan. Hal ini menyebabkan 

terhambatnya penerapan Permendagri No 59 Tahun 2007 sehingga sulit 

mewujudkan laporan keuangan SKPD yang dapat memenuhi aspek 

akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Untuk dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagaimana diatas, 

penulis menyadari adanya keterbatasan penelitian ini sehingga menimbulkan 

kekurangan-kekurangan yang harus dikembangkan dalam penelitian-

penelitian selanjutnya. Keterbatasan ini antara lain:  

a. Penelitian deskripsi terhadap kondisi Dinas Kimpraswil Kabupaten 

Ponorogo sehubungan dengan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 

59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Permendagri No. 13 

Tahun 2006 menggunakan studi kasus yang mempunyai beberapa 

kelemahan dalam hal menentukan temuan-temuan atau konklusi karena 



 
 

dipengaruhi oleh bukti yang samar-samar atau pandangan yang 

subjektif selama melakukan penelitian. 

b. Pembatasan penelitian yang hanya dilakukan dengan studi kasus pada 

Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo saja menyebabkan tingkat 

generalisasi yang dimiliki oleh penelitian ini sangat rendah. 

c. Keterbatasan-keterbatasan data yang tidak ada atau belum tersedia 

menyebabkan penulis berasumsi sendiri, yang mana asumsi tersebut 

tidak menyalahi aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang 

dalam hal ini untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo. 

6.3 Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Kimpraswil 

Kabupaten Ponorogo, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Harus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di 

Bagian Tata Usaha Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo sebagai 

upaya menyesuaikan dengan tuntutan publik yang tercermin dalam 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari 

Permendagri No. 13 Tahun 2006. Peningkatan kualitas tersebut dapat 

ditempuh melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, 

pelatihan intensif, serta meminta bantuan konsultasi pada para tim ahli. 

b. Perlu diadakan perbaikan dalam sistem pengarsipan pada Dinas 

Kimpaswil Kabupaten Ponorogo terutama Bagian Tata Usaha. Karena 

di dalam penelitian ini terdapat sedikit hambatan yaitu kurangnya 

sejumlah data dalam pelaporan Neraca. 



 
 

 

c. Dinas Kimpraswil Kabupaten Ponorogo sebaiknya perlu bersikap lebih 

proaktif dalam menyikapi perkembangan peraturan yang baru 

diterbitkan, artinya sedapat mungkin untuk mengembangkan dan 

memahami peraturan-peraturan tersebut secara mandiri tanpa 

menunggu muncul berbagai petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan 

lainnya. 

d. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebaiknya menerapkan uji coba 

pada bagian yang terkait agar diperoleh suatu pengembangan model 

sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat diimplementasikan pada 

kondisi sebenarnya, dalam hal ini adalah kondisi pada daerah-daerah 

kecil. 
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