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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Aset Tetap 

Pengertian aset secara umum adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian 

aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I.01: 65a) adalah: 

“Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

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

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya”.  

 

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntasi Pemerintah (KKAP), aset di 

klasifikasikan kedalam asset lancar dan non lancar: Ikbar Adrian  (2017, 29). 

1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang 

dan persediaan.  

2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi 

investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya. 

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada 

Lampiran I.08 PSAP 07: 4 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aset tetap merupakan barang fisik yang memiliki nilai selama lebih dari satu 

tahun, misalnya, tanah, bangunan, pabrik dan mesin. 
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Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan 

karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap 

pemerintah adalah:  

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 

kontraktor;  

2. Hak atas tanah.  

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk 

dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan 

(supplies). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, 

peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi 

dalam pengerjaan. 

Klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

pada Lampiran I.08 PSAP 07: 7 sebagai berikut. 

a. Tanah. 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset 

pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

b. Peralatan dan Mesin. 

 Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan 
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lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan. 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan. 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 

dan dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya. 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 

dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam dalam Permendagri No. 19 

Tahun 2016 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkalam, 

barang-barang perpusatakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, 

serta hewan ternak dan tumbuh tumbuhan. 

f. Konstruksi dalam Pengerjaan 

 Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai 

dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap 



 13 

yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak 

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. Monika Sutri Kolinug,dkk (2015). 

 

2.2. Penatausahaan Aset Tetap  

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 merupakan 

proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 

sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan 

mengakibatkan laporan aset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan 

keuangan. 

1. Pembukuan Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses 

pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan 

kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. 

Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan 

pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna 

(DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). 

2. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan 

pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Tujuan invetarisasi 

Barang Milik Daerah adalah untuk :  

a. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen invetaris 

dan ketepatan jumlahnya. 
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b. Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak 

Berat). 

c. Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, 

kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga. 

d. Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan 

neraca awal daerah. 

3. Pelaporan Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa 

pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang 

disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada 

pengelola. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan 

laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan 

pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, 

tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 

Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna 

barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing 

SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. 

 

Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, 

direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya 

pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk 

inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi 

barang tahun berikutnya. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya 

pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang 
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(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. 

Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap 

semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi 

Barang.  

 

2.3. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) 

Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian.  

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

pengelolaan barang milik daerah meliputi:   

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;  

2. Pengadaan;  

3. Penggunaan;  

4. Pemanfaatan;  

5. Pengamanan dan pemeliharaan;  

6. Penilaian;  

7. Pemindahtanganan;  

8. Pemusnahan;  

9. Penghapusan;  
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10. Penatausahaan;   

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 

12. Pembiayaan, dan 

13. Tuntutan ganti rugi 

 

Siklus yang terdapat dalam Permendagri 19 tahun 2016 memiliki sedikit 

perbedaan dengan yang terdapat dalam PP 27 tahun 2014: 

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran  

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam  melakukan 

tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan 

penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab maing-

masing unit sesuai anggaran yang tersedia. 

2. Pengadaan  

Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara 

pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan 

(hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar menukar. 

Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan 

barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang daerah 

dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan. 
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3. Penggunaan  

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 

pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Barang milik 

daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak 

lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.  

4. Pemanfaatan  

Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan 

kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan 

pendapatan daerah. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan 

adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai 

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk 

sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun 

serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.     

a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah;  

b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;  

c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan 

pengadaan barang daerah. 
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5. Pemeliharaan Dan Pengamanan  

a. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 

barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan 

secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas 

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 

Permendagri No. 19 Tahun 2016  adalah untuk menjaga kondisi dan 

memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik 

dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar asset yang ada 

tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan 

dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.  

b. Pengamanan  

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 

barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratife dan tindakan upaya 

hukum. 

6. Penilaian 

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan 

pada data/fakta yang objektif dan relefan dengan menggunakan metode/teknis 

tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Untuk penyusunan 

neraca pemerintah daerah, dilakukan penilaian barang milik daerah (hanya 

untuk neraca awal saja). Selain itu, penilaian juga diperlukan dalam kegiatan 

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. 
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7. Pemindahtanganan 

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 

dihibahkankan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. 

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai 

tindak lanjut dari penghapusan suatu barang milik daerah yang dihapus dari 

Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat 

dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan 

umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak 

lain. 

8. Pemusnahan 

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak 

dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang  

setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik 

daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota.  

9. Penghapusan  

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang 

untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari 
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tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam 

penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkankan aset/barang milik daerah 

agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang 

dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya 

karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan. 

10. Penatausahaan  

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 

merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang 

milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka 

akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan 

keuangan.   

11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan  

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, 

pelatihan, dan supervise. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang 

milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah.Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan 

mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan 

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang 

undangan. 
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12. Pembiayaan 

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 

diperlukan pembiayaan untuk kegiatan penyediaan seperti blanko/buku 

inventaris, tanda kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi 

Sistem Informasi Barang Daerah dengan komputerisasi, tunjangan/insentif 

penyimpanan atau pengurus barang dan lain sebagainya. Pembiayaan untuk 

keprluaan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap 

tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap 

(Barang Milik Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti ialah berpedoman pada tahapan berikut ini: 

1. Dalam  pelaksanaan  tertib  administrasi  pengelolaan  barang  milik 

daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD. 

2. Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah 

yang menghasilkan pendapat dan penerimaan daerah, dapat diberikan 

insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

3. Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas 

dapat   diberikan   tunjangan   khusus   yang   besarannya   disesuaikan 

dengan   kemampuan   keuangan   daerah   dan   keputusan Bupati. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat tentang pelaksanaan 

pembiayaan  aset  tetap  (Barang  Milik  Daerah)  pada  Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dimana 

anggaran pembiayaan berawal   dari   beban   APBD,   pemberian   insentif   

kepada   pegawai   yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. 
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13. Tuntutan Ganti Rugi 

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik 

daerah,  perlu  dilengkapi  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  

tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa 

pengguna, dan penyimpanan atau pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi 

yang karena perbuatannya  merugikan  daerah.  Setiap  aset  tetap  yang  

hilang  baik  yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai 

berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang 

milik daerah   agar tetap terjaga dengan baik. 

Pada setiap SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, 

termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti sudah ditegaskan pelaksanakan tuntutan ganti rugi tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran 

hukum atas pengelolaan barang millik daerah diselesaikan melalui 

tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Setiap   pihak   yang   mengakibatkan   kerugian   daerah   sebaimana 

dimaksud  di  atas  dapat  dikenakan  snksi  administrasi  atau  sanksi 

pidana sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dari ketentuan di atas mengenai tuntutan ganti rugi pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ialah 

dilaksanakan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian daerah dan selanjutnya 

diberi sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai peratiran perundang-

undangan. 
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Tetapi pada kenyataannya belum terlaksananya tindakan yang tegas 

terhadap barang-barang yang berada dalam kondisi rusak bahkan hilang pada 

kantor ini. 

 

2.4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap 

Mahmudi dalam Veronika (2014) menyatakan sistem dan prosedur 

akuntansi  aset  tetap terdiri atas beberapa bagian, antara lain: 

A. Sistem dan Prosedur Pengadaan Aset Tetap (barang milik negara/daerah)  

Ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang (aset) milik negara/daerah 

adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim 

pengadaan barang milik negara/daerah dan dikoordinasi oleh fungsi 

perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi 

pendayagunaan serta tertib inventarisasi.  

2. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, 

sewakelola, hibah atau sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna 

usaha.  

3. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang 

oleh masing-masing kementrian atau lembaga atau SKPD dan diakhiri 

dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh 

panitia pengadaan barang.  

4. Pengadaan barang milik negara/daerah harus mengikuti peraturan 

perundangan tentang pengadaan barang dan jasa. 

B. Sistem dan Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran  
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Ketentuan mengenai prosedur dan penyaluran barang milik negara/daerah 

adalah:  

1. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, 

penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan dalam gudang, 

atau ruangan penyimpanan, sedangkan penyaluran adalah kegiatan 

melakukan pengiriman barang dari gudang induk atau unit ke unit 

satuan kerja pemakai barang.  

2. Prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan 

barang dari supplier atau pihak ketiga dan diakhiri dengan 

disalurkannya barang yang dibutuhkan oleh unit atau satuan kerja yang 

memerlukan.   

C. Sistem dan Prosedur Pemanfaatan 

Ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik negara/daerah 

adalah sebagai berikut:  

1. Pemanfaatan barang adalah aktifitas yang meliputi sewa barang dan 

penggunausahaan dengan pihak ketiga.  

2. Prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang barang 

yang akan disewa atau digunausahaan dari unit kerja ke mentri 

keuangan/kepala daerah dan diakhiri dengan dilaksanakannya prosedur 

penerimaan kas negara/daerah.   

D. Sistem dan Prosedur Pemeliharaan  

Ketentuan mengenai prosedur pemeliharaan barang milik negara/daerah 

adalah sebagai berikut:  
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1. Pemeliharaan barang adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini 

lebih baik daripada memperbaikinya.  

2. Prosedur pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan agar semua barang 

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.  

3. Prosedur ini dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang dari 

masing-masing unit dan diakhiri dengan dilaksanakannya pemeliharaan 

barang.    

E. Sistem dan Prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi  

Ketentuan mengenai prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 

rugi adalah:  

1. Pengamanan dan penyelamatan barang milik negara/daerah perlu 

dilengkapi dengan ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang sanksi-

sanksi terhadap para pengelola barang.   

2. Ketentuan tersebut dapat berupa: tuntuan perbendaharaan (TP) terhadap 

pemegang barang jika didalam pengurusannya terdapat kekurangan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap para pegawai 

negeri/pegawai perusahaan daerah dalam kedudukannya bukan sebagai 

bendaharawan/pemegang barang yang karena perbuatannya melanggar 

hukum dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya 

sehingga merugikan daerah.    

F. Sistem dan Prosedur Perubahan Status Hukum.  

Ketentuan mengenai prosedur perubahan status hukum barang milik 

negara/daerah adalah sebagai berikut:  
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1. Perubahan status hukum adalah setiap tindakan hukum dari pemerintah 

daerah yang mengakibatkan  terjadinya perubahan status pemilikan atas 

barang milik negara/daerah.   

2. Termasuk dalam tindakan ini adalah penghapusan barang dan pelepasan 

hak atas tanah dan atau bangunan. 

 

2.5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Akuntansi pemerintah daerah menurut Menurut Peraturan Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Standar Akuntansi 

Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan  keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam 

lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan 

organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah. Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses 

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhti-saran transaksi dan kejadian 

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan pemerintah 

pusat dan/atau pemerintah daerah. 

Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah antara lain, menjaga asset 

melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang 

konsisten, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran 

dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk 

menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran. Mardiasmo dalam Veronika 
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(2014) menyatakan bahwa akuntansi pemerintah merupakan alat informasi yang 

baik bagi pemerintah sebagai manajemen, maupun alat informasi bagi publik. 

 

2.6. Pengertian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

Dalam hal  memenuhi pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, organisasi perangkat daerah serta peraturan 

pemerintah daerah tentang Pembentukan dan Susunan Kedudukan dan Tugas 

Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka di bentuklah 

beberapa dinas, yang salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Kepulauan 

Meranti adalah lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan 

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
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Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupti 

no 50 tahun 2016 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola keuangan 

dan aset daerah;  

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola 

keuangan dan aset daerah;  

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

sesuai dengan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;  

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang pengelola keuangan dan aset 

daerah; dan  

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2.7. Kajian Islam 

Menurut Fasiha, (2013, 30). 

a. Pengertian Harta (Aset) Dalam Al-Qur’an  

Dalam Al-Qur’an harta disebutkan dalam 25 surat dan 46 ayat. Menurut 

Muhammad Addul Baqi, al-maal disebutkan 86 kali dalam Al-Qur’an. Lafal al-

maal terdapat pada ayat-ayat yang disebutkan di dalam beberapa ayat berikut 

ini. 

  ا ٗا َجّمُٗحّب ٱلَۡماَلَوُتِحُّبوَن  
“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”(al-

Fajar:20) 
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ُزِّيَنِللَناِسُحُّبٲلَّشَهَىِٰتِمَنٲلِنَسٓاِءَوٱلَّۡبِنيَنَىٱلَۡقَنِٰطيِرٱلُۡمَقنَطَرِةِمَنٲلَّذَهِّبَىٱلِۡفَّضِةَو

 ٱلَۡخيِۡلٲلُۡمَسَىَمِةَوٱلَۡأنَۡعِٰمَىٱلَۡحرِۡثَّۗذِٰلَكَمَتُٰعٲلَۡحَيىِٰةٱلُّدنَۡياَۖوٱلَلُهِعنَّدُهۥُحسُۡن
 

“Dijadikan indah pada (pandangan Manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diinginkan yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak (unta, lembu, 

kambing dan biri-biri) dan sawah ladang.” (Ali-Imran:14).  

 

Jadi yang dimaksud dengan maal (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan 

tempat damana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur’an. Akan tetapi, makna 

maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti 

hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk 

perhiasan dunia.  

b. Pandangan Islam Terhadap Harta (Aset)  

Islam telah menetapkan hukum-hukum bagi masing-masing peruntukan 

harta itu yang menjamin harta tetap sebagai pelayan manusia untuk 

dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya 

yaitu manusia menjadi hamba dan pelayan harta yang menimbulkan bahaya 

bagi diri sendiri dan orang lain.  

c. Kedudukan Harta (Aset) Dalam Islam  

a) Kepemilikan  

b) Harta sebagai amanah dari Allah SWT  

c) Harta sebagai perhiasan hidup manusia  

d) Harta sebagai ujian keimanan  

e) Harta sebagai bekal ibadah  
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f) Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a’mal) atau 

mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-

aturan Nya.  

d. Pengelolaan Harta (Aset) Dalam Islam  

a) Pengelolaan Harta Yang Dihalalkan  

1. Pembelanjaan harta (Infaqul Mal): pemberian harta kekayaan yang 

telah dimiliki.  

2. Pengembangan harta (Tanmiyatul Mal): Kegiatan memperbanyak 

harta yang telah dimiliki.  

b) Pengelolaan Harta yang Diharamkan  

1. Riba  

2. Ihtikar (menimbun disaat orang membutuhkan)  

3. Penipuan  

4. Berdagang barang-barang yang diharamkan  

5. Segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlak.  

 

2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini diantaranya  

yang menjadi sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelitian 

tersebut diantaranya adalah: 
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Tabel 1.2 

Penelitan Terdahulu  

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Fasiha (2013) Analisis Pengelolaan 

Aset Daerah pada 

Kantor 

Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

Aset 

Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

Diperoleh hasil bahwa 

Analisis 

Pengelolaan Aset 

Daerah Pada Kantor 

Dinas Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan Aset 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti belum 

berjalan dengan baik, 

begitu juga dengan 

implementasi 

pengelolaan aset 

daerah pada Kantor 

DPPKAD Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

belum 

berjalan optimal 

sebagaimana yang 

tercantum dalam 

peraturan pemerintah 

dan 

juga didapat 

hambatan-hambatan 

dalam implementasi 

pengelolaan aset 

daerah 

pada Kantor Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan Aset 

Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

2. Veronika Mulalinda, 

dan S.J. Tangkuman 

(2014) 

Efektivitas Penerapan 

Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Aset pada 

Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

pelaksanaa proses 

sistem dan prosedur 

asset/barang milik 
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dan Aset Daerah. daerah pada Dinas 

PPKAD Kabupaten 

SITARO pada setiap 

subsistem belum 

efektif secara 

keseluruhan. Hal ini 

terbukti dengan masih 

adanya kelemahan 

pada bagian sistem 

antara lain: 

pengadaan, 

penggunaan, 

penyimpanan, 

pemanfaatan, 

pemeliharaan, dan 

pengamanan, 

penghapusan. 

 

3. Monika Sutri Kolinug, 

Ilat dan Pinatik (2015) 

Analisis pengelolaan 

asset tetap pada dinas 

pendapatan pengelolaan 

keuangan fan asset 

daerah kota tomohon. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

DPPKAD Kota 

Tomohon sebagai 

pembantu pengelola 

telah menerapkan 6 

siklus dalam 

pengelolaan  aset 

tetap. sehingga 

pengelolaan aset tetap 

pada DPPKAD Kota 

Tomohon dengan 

Permendagri No.17 
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Tahun 2007 belum 

sepenuhnya sesuai. 

Sebaiknya, DPPKAD 

Kota Tomohon 

melakukan koordinasi 

yang lebih baik lagi 

dengan semua SKPD  

4. Epi Amelia (2015) Manajemen Pengelolaan 

Aset Tetap pada Dinas 

Bina Marga dan 

Pengairan Kabupaten 

Tangerang 

Hasil penelitian 

menunjukan 

manajemen aset tetap 

pada dinas bina marga 

dan pengairan 

kabupaten tangerang 

belum berjalan secara 

efektif dan efisien 

yang berdampak pada 

pemborosan anggaran 

yang dilakukan. 

5. Ikbar Andrian Sumardi 

(2017) 

Analisis pengelolaan 

aset tetap berdasarkan 

peraturan menteri dalam 

negeri nomor 19 tahun 

2016 studi pada 

pemerintah daerah 

kabupaten jeneponto 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengelolaan Aset 

Tetap/ Barang Milik 

Daerah yang 

dilakukan Oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jeneponto 

secara keseluruhan 

telah dilakukan 

dengan maksimal dan 

sesuai dengan Siklus 



 34 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Sebagaimana Yang 

Diatur Dalam 

PERMENDAGRI No. 

19 Tahun 2016. 

Walaupun belum 

semua terlaksana 

dengan maksimal 

seperti keterlambatan 

penyampaian laporan 

pada tingkat pengguna 

barang (SKPD), 

Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah hanya 

sebatas pada 

pemanfaatan pinjam 

pakai, pengamanan 

yang dilakukan 

BPKAD Kabupaten 

Jeneponto tidak 

melakukan 

pengamanan hukum. 

Faktor penghambat 

dalam pelaksanaan 

Siklus Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Adalah Faktor SDM, 

Komitmen Pemimpin, 

Dan Faktor Penilaian 

aset tetap. 
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2.9. Kerangka Berpikir 

Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 

Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan  

Meranti. 
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(2016) 

 

 

 

 

Kajian Terdahulu 

 

Kajian Teori 

1. Sistem dan prosedur 

akuntansi asset tetap 

2. Akuntansi pemerintah 

daerah 

Latar Belakang Masalah 

1. Potensi asset daerah yang belum 

optimal dalam penerapannya 

2. Upaya Pemerintah yang  belum Efektif 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan PKAD Kabupaten 

Kepulauan Meranti? 

2. Apakah  penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan PKAD Kabupaten Kepulauan 

Meranti sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan? 

3. Apakah hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti 

Teknik Pengumpulan Data Observasi 

Kajian Pustaka 

Wawancara 

Angket 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan 


