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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat 

memperoleh ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, 

dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Tercapainya tujuan negara 

salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. 

Penyelenggaraan negara membutuhkan biaya yang besar. Sementara itu, 

pemerintah memperoleh dana dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

sistem akuntansi pemerintahan yang baik agar dalam pengelolaan keuangan 

negara tidak terjadi kebocoran dan akuntabel kepada masyarakat. 

Menurut Deddi Nordiawan (2009: V) Akuntansi Pemerintah 

merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat pesat perkembangannya dalam 

beberapa tahun terakhir ini. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang di 

hadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan 

yang tidak lagi terelakkan. Upaya-upaya pemerintah untuk melahirkan sebuah 

laporan keuangan yang andal dan informatif dalam beberapa tahun terakhir 

melahirkan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi 

akuntansi pemerintahan untuk pada akhirnya menuntut bidang ilmu ini ke 

dalam dinamika yang menarik. 

 Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu percabangan akuntansi, 

selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro negara dan akuntansi 

komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola transaksi 
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bisnisnya. Dibanding kedua percabangan lainnya, akuntansi pemerintahan 

lebih tertinggal meskipun sebuah langkah besar telah di ambil pemeritah 

melalui peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu 

serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat  luas tentang bidang ini, 

kita masih dihadapkan  pada kekurangan yang signifikan atas referensi 

akademis bidang akuntansi pemerintah. 

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2009) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntasi Pemerintahan. Peraturan pemerintah ini merupakan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 Ayat (2) yang 

menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite 

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah 

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. 

 Standar akuntansi pemeritahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka 

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN/APBD berupa 

laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

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

 Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksana pasal 184 ayat (1) 

dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah, 

yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan 

disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan yang dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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 PSAP 01 menyatakan bahwa basis akuntansi yang di gunakan dalam 

laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisisi anggaran dan basis akrual 

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

 Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 

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

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keungan pemerintah,tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau di bayar. 

 Entitas pelaporan yang menyajikan laporan kinerja keungan 

sebagaimana di maksud pada paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan 

penyajian laporan keungan dengan menggunkan sepenuhnya basis akrual, baik 

dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam 

pengakuan aset, kewajiaban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian 

laporan realisasi anggaran tetap berdasarkan basis kas. 

 Aktiva tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, 

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

mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup 

signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.Pengertian 

Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) 

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah 

harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut 
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digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat  hak atas tanah 

sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah 

tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah 

tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi 

aset tetap di atas,misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan 

kepada masyarakat. 

 Aktiva tetap adalah suatu aktiva yang ada wujud fisiknya dan dapat 

dilihat dengan nyata yang sifatnya relatif permanen dan dapat digunakan 

dalam operasi normal perusahaan. Aktiva ini misalnya tanah, bangunan, 

kendaraan, mesin, peraltan serta inventaris kantor. 

Aktiva tetap pada umum nya dapat dikelempokkandalm dua jenis, 

yaitu aktiva berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud 

terdiri dari tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, kendaraan, peralatan, 

dan alat-alat kantor. Aktiva tetap berwujud merupakan aset berjangka panjang, 

yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dikatakan 

aktiva berwujud karna ada secara fisik.sedangkan aktiva tidak berwujud terdiri 

dari hak paten, hak cipta, franhcise, goodwill, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, dan merek dagang. Untuk aktiva tetap berwujud, penurunan umur 

manfaat aktiva tersebut depresiasi (depreciation) dan untuk aktiva tetap tidak 

berwujud, penurunan umur manfaat aktiva disebut amortisasi (amortization) 

sedangkan aktiva tetap dari sumber daya alam seperti tambang, penurunan 

umur manfaatnya disebut (depletion). 
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Dalam memperoleh aktiva tetap perusahaan dapat melakukan dengan 

cara pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, ditukar dengan surat-

surat berharga, hadiah atau sumbangan dan aktiva yang dibuat sendiri. 

Masing-masing cara memperoleh aktiva tersebut memperngaruhi penentuan 

harga perolehan. 

Harga perolehan aktiva tetap adalah seluruh jumlah yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan aktiva sehingga siap untuk digunakan dalam operasi 

perusahaan. Dalam menentukan harga perolehan perlu diperhatikan apakah 

aktiva tetap tersebut diperoleh dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit 

atau angsuran, ditukar dengan surat-surat berharga, hadiah atau sumbangan 

dan diperoleh dengan dibuat sendiri. Dalam penentuan harga perolehan aktiva 

tetap tidak hanya di tinjau dari sudut belinya saja, tetapi juga biaya lain yang 

dikeluarkan sampai aktiva tersebut dapat dipergunakan dalam operasi noramal 

perusahaan. 

Masalah utama dalam akuntansi aktiva tetap adalah penentuan harga 

perolehan aktiva tetap, pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan, 

penyusutan aktiva tetap, penghentian aktiva tetap dan penyajian aktiva tetap 

didalam laporan keuangan. Kesalan dalam penanganan aktiva tetap, berarti 

kesalahan dalam laporan keuangan. 

Semua aktiva tetap selain tanah akan mengalami penyusutan dan 

keusangan seiring berjalannya waktu pemakaian. Untuk penyusutan aktiva 

tetap, Standar Akuntansi Pemerintahan telah menetapkan beberapa metode 

yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap, yang diantara 

lainnya metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka 
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tahun, metode unit produksi. Selama pemakaian aktiva tetap banyak biaya 

pengeluaran untuk perawatan atau pemeliharaan aktiva tetap tersebut agar 

kualitas dan sistem kerja aktiva tetap tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan 

kehendak perusahaan dan tetap terjaga sampai masa manfaat aktiva tetap 

tersebut benar-benar habis.pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan 

diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan dianggap sebagai pengeluaran 

pendapatan (revenue expenditure), sedangkan pengeluran dalam jumlah besar 

yang memperpanjang umur aktiva tetap yang bersangkutan dikapitalisir atau 

dianggap menambah aktiva atau modal (capital) 

Aktiva akan diakhiri pemakaiannya dalam kegiatan perusahaan karena 

beberapa hal baik sengaja maupun tidak sengaja. Pemberhentian aktiva 

dilakukan dengan sengaja misalnya dengan menjual atau menukar dengan 

aktiva lainnya. Sedangkan yang tidak disengaja misalnya karna rusak, hilang 

atau terbakar. Apabila suatu aktiva tetap dihentikan hal yang pertama harus 

ditentukan adalah nilai buku aktiva tetap tersebut, maka penyusutannya 

(depresiasi) harus dihitung sampai dengan saat penghentian terjadi.apabila 

suatu aktiva tetap dihentikan dari pemakaian sebelum aktiva tersebut 

didepresiasi penuh dan aktiva bekas tersebut tidak laku dijual, maka 

perusahaan akan mengalami kerugian. 

Sedangkan penyajian aktiva tetap dalam neraca harus disajikan sebesar 

harga perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutan sehingga diperoleh 

nilai bukunya. Penyajian aktiva tetap dalam laporan laba rugi menyangkut 

penyajian biaya-biaya yang timbul akibat aktiva tetap seperti biaya 
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pemeliharaan aktiva tetap, biaya perbaikan mesin dan lain-lain. Selain itu juga 

disajikan biaya penyusutan aktiva tetap untuk periode yang bersangkutan.  

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 

Riau melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembantuan seperti melakukan koordinasi, fasilitasi,evaluasi 

agar terwujudnya perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan layak dan 

berkelanjutan. Dalam menjalankan aktivitasnya Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menggunakan aktiva tetap sebagai 

sarana untuk membantu proses kegiatannya. Salah satu upaya konkrit untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitasi keuangan di  Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban keuangan dalam penyajian aktiva tetap  Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang 

memenuhi prinsip tepat waktu dan disusuan dengan mengikuti Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum. 

Dalam proses kegiatan laporan keuangan di Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah menerapkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan.dengan 

demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan 

yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas 

laporan keuangan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Riau. 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 

Riau melakukan penyusutan aktiva tetapnya telah sesuai dengan metode-
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metode yang ada yaitu menggunakan metode garis lurus (straight line 

method), karena dalam metode ini seluruh biaya aktiva tetap yang sama 

dialokasikan ke setiap priode akuntansi selama masa manfaat aktiva tetap 

tersebut. Jadi dalam mentukan nilai perolehan aktiva tetap Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah sesuai dengan 

peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan aktiva tetap yang berlaku umum. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang utama dibahas  

dalam tugas akhir ini tentang masalah yang berhubungan dengan akuntansi 

aktiva tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Riau, adalah “Apakah perlakuan akuntansi aktiva tetap yang di 

terapkan  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Riau telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitia 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi aktiva 

tetap yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Riau apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Untuk penulis, dapat menambah wawasan yang lebih luas dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya mengenai perlakuan 

akuntansi aktiva tetap yang diterapkan dalam praktek yang nyata. 
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b. Untuk perusahaan, hasil ini dapat disajikan sebagi bahan pertimbangan  

dan masukan mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap. 

c. Untuk pihak lainnya, sebagai tambahan referansi  untuk melakukan 

penelitian tentang perlakuan akuntansi aktiva tetap. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian  

Penelitan ini dilakukan penulis pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau beralamat di Jl.S.M.Amin. No 92 

Pekanbaru. Lantai empat. 

1.4.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis sumber dan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer, yaitu data yang belum diolah yang langsung diperoleh 

penulis berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan karyawan yang telah dipilih oleh Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. 

b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh penulis dalam bentuk jadi berupa 

laporan keuangan yang bersumber dari bagian umum dan keuangan. 

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan konsultasi dan tanya jawab langsung dengan orang yang 

berwenang dalam perusahaan tersebut. Dari wawancara itu diharapkan 

akan diperoleh data mengenai aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, 

struktur organisasi berikut perinciannya, keterangan dan pendapat mereka 
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mengani penerapan akuntansi aktiva tetap dan biaya yang berkaitan 

dengan aktiva tetap tersebut. 

b. Dokumentasi, yaitu melakukan pengutipan secara langsung terhadap data-

data yang dimiliki perusahaan seperti daftar aktiva tetap, neraca dan lain 

sebagainya. 

c. Library (kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan pada perpustakaan 

untuk mengumpulkan data sumber-sumber lainnya yang sifatnya teoritis. 

Data perpustakaan yang diambil adalah data yang berhubungan dengan 

judul skripsi yang bersangkutan. 

1.4.4 Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

data yang diperoleh di deskripsikan lalu di bandingkan dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan kemudian di sesuaikan dengan teori yang relavan 

berdasarkan fakta yang terjadi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Provinsi Riau. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang telah 

dikemukakan beserta dengan memberikan saran yang diperlukan. 

 

1.5 Sistematika Peulisan 

Dalam penulisan ini dibagi atas empat bab, dimana diantaranya ada 

beberapa sub bab bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan 

laporan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan 

aktivitas perusahaan. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian yang meliputi pengertian  aktiva tetap, klasifikasi 

aktiva tetap, cara memperoleh aktiva tetap, penyusutan aktiva 

tetap, penghentian pemakaian aktiva tetap, dan penyajian aktiva 

tetap dalam laporan keuangan. Disertai dengan tinjauan praktek 

tentang perlakuan aktiva tetap yang diterapkan oleh perusahaan. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan seluruh rangkaian penulisan dalam penelitian 

yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran. 

  

 

 

 


