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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi 

pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry dan 

basis pencatatan yang digunakan adalah basis kas. Setelah pemerintah melakukan 

reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada 

pemerintah daerah, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Dalam SAP tersebut ditetapkan bahwa basis pencatatan yang 

digunakan adalah basis kas menuju akrual. 

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan 

adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi 

pemerintah ini sangat penting karena melalui proses akuntansi di hasilkan informasi 

keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk di gunakan sesuai dengan tujuan 

masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintah dan 

akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi 

pemerintahan banyak menibulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya 

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah 

(Simanjuntak, 2012).  
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan 

negara dan undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, maka 

pemerintah pusat akan menerapkan akuntansi basis akrual . pasal 12 dan 13 UU No. 1 

tahun 2004 tentang pembendaharaan negara menyatakan bahwa pendapatan dan 

belanja dalam APBN di catat menggunakan basis akrual. Hal ini di dasarkan atas 

pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih 

lengkap dari pada lainya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual  juga 

menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efesiensi 

dan efektevitas serta ketaatan terhadap peraturan. 

Selain menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah juga menerapkan 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Basis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman ataupun ancaman 

untuk melaksanakan PP Nomor 71 Tahun 2010, di dalam Pemendagri  tersebut 

terdapat beberapa kebijakan akuntansi daerah, sistem akuntansi daerah dan bagan 

akun standar yang harus menjadi acuan atau pedoman dalam pengelolaan keuangan 

daerah pada setiap pemerintahan daerah.  

Akuntansi basis akrual adalah mengakui transaksi pada saat terjadi dan 

mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang di miliki, dengan 

demikian neraca yang di buat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, 

utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun yang tidak 

lancar, maka di bandingkan dengan basis kas, ekuitas dana akan menggambarkan 

nilai kekayaan bersih seluruhnya atau tidak hanya kas (Deddi,2004)  
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Harun dan Peter robinson (2010) dalam penelitian ini menyatakan hasil yang  

menunjukan bagaimana krisis ekonomi, gerakan prodemocratic, dan tekanan 

internasional pada reformasi pada sektor publik indonesia dalam meningkatkan 

penerapan Undang – Undang yang mengharuskan peningkatan dalam akuntansi 

akrual untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, meskipun 

ketentuan-ketentuan legislatif dan keputusan, hambatan yang signifikan dalam 

mengadopsi akuntansi akrual oleh sektor publik Indonesia diidentifikasi.dan dalam 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya hambatan-hambatan yang 

signifikan akan sangat mempengaruhi laju pengembangan akuntansi akrual di 

indonesia. 

Endang Kristiawati (2015) dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan 

yang mana reformasi sistem akuntansi sektor publik akan sangat di pengaruhi 

perekrutan staf khususnya  staf akuntansi serta adanya pemberian pelatihan (training)  

mengenai sistem akuntansi akrual. Dimana rekrutan staf dalam kesiapannya untuk 

menerima perubahan dan lebih lanjut melakukan pengembangan tentang sistem 

akuntansi akrual. Dan juga ada beberapafaktor yang sangat berperan dalam 

keberhasilan penerapan akuntansi akrual di lingkungan pemerintah daerah kalimantan 

barat. 

Dari penjelasan hasil penelitian Harun (2010) dan Endang Kristiawati (2015) 

yang berisikan bahwasanya reformasi akuntansi sektor publik di indonesia tidak dapat 

di pisahkan dari reformasi yang lebih luas yang terjadi di perekonomian indonesia 

dan adanya beberapa faktor yang sangat berperan dalam keberhasilah penerapan 



4 
 

 
 

akuntansi akrual yaitu komitmen dari seorang atasan, kualitas sumberdaya manusia 

termasuk pelatihan, akuntabilitas dan juga kualitas laporan keuangan serta perangkat 

pendukung yang belum mem adai. Hubungannya dengan penelitian yang akan saya 

lakukan ialah adanya tujuan utama yang akan di hasilkan bagaimana akuntansi akrual 

yang di tetapkan dalam pemerintah daerah bisa di implementasikan sesuai dengan 

harapan dan juga dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas 

suatu pelaporan keuangan. 

Pada tahun anggaran 2015, semua entitas pemerintah daerah di Indonesia  

diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD berbasis akrual. Akan tetapi, ada kemungkinan sebagian besar pemerintah 

daerah masih belum siap untuk mengimplementasikan PP Nomor 71 tahun 2010 atau 

akuntansi berbasis akrual penuh. Fenomena ini berdasarkan indeks hasil pemeriksaan 

sementara (IHPS) semester I tahun 2012 oleh BPK, masih banyak Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini tidak wajar (adverse) dan tidak 

memberikan pendapat (TMP) (Hetti Herlina : 2013). 

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga 

menemukan masalah yang sama terkait dengan implementasi penuh sistem akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. Masalah tersebut adalah persiapan pemerintah pusat 

yang belum sepenuhnya efektif mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) berbasis akrual pada tahun 2015. Akibatnya muncul ketidakjelasan dalam 

menerapkan akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja pengelola Bagian Anggaran 
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Bendahara Umum Negara, ketidakseragaman penyajian laporan keuangan, dan 

ketidakhandalan data untuk menyusun laporan keuangan. (Metrotvnews.com) 

Berdasarkan berita yang di tulis dan di publikasikan oleh media DariRiau.com 

bahwasanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pelaporan keuangan di 

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dinilai bermasalah. BPK RI menilai, 14 

persoalan keuangan terjadi, setidaknya ada 13 sektor kelemahan dalam pelaporan 

keuangan dan kelemahan sistem intern. Hal itu disampaikan saat DPRD Kota 

Pekanbaru menggelar paripurna Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru 

terhadap pembahasan Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015, 

Selasa (16/8).( DariRiau.com) 

"Saat ini penerapan keuangan berbasis akrual belum memadai, ditambah SDM 

tidak optimal di Pemerintahan Kota Pekanbaru," kata Juru Bicara Banggar, Hj. Sri 

Rubiyanti, S.ip. saat membacakan laporan hasil audit BPK RI, diruang paripurna 

DPRD Kota Pekanbaru.( DariRiau.com) 

Dijelaskannya lagi, aplikasi penunjang dalam sektor keuangan belum 

mendukung, seperti gaji dan pendapatan lainnya. Banggar akhirnya 

merekomendasikan agar kebijakan akuntansi pemerintah disesuaikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah 

dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan aplikasi berbasis akrual. "Hasil pemeriksaan BPK RI terkait pelaporan 

keuangan, ada 14 masalah, yang paling mendasar adalah di tahun 2015 yang ada 
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Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pekanbaru," 

ungkapnya.( DariRiau.com) 

Dishubkominfo di sebutnya, dianggarkan Rp12,4 Miliar dengan realisasi Rp9 

miliar lebih yang diperuntukkan bagi halte bus, taksi dan persiapan lahan pendukung 

lainnya melalui rekanan PT bintang Nusantara. Namun, dalam penggunaannya, 

aturan itu tidak sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi, "Perusahaan harusnya membayar pph 

sebesar 3 persen dari dasar pajak, namun yang dibayarkan hanya 2,5 persen. Ada 

kekurangan atas pajak taxi dan terminal bus," tuturnya.( DariRiau.com) 

Atas hal itu, Banggar menginstruksikan kepada Pemko Pekanbaru agar 

memberikan sanksi berupa teguran baik lisan ataupun tulisan atas keteledoran dari 

bendahara yang tidak cermat dalam menerapkan pph untuk jasa konstruksi. "Banggar 

berharap agar diperbaiki dan kelemahan dapat dihindari. Selain itu perlu koordinasi 

dengan pihak terkait. Selain itu, perlu adanya peningkatan SDM seperti melakukan 

bimtek dan pelatihan lainnya.( DariRiau.com) 

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Dr.H.Firdaus,ST,MT mengatakan 

bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan dan laporan dari BPK RI tersebut. 

Dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI Tahun 

2015, Pemko berjanji akan melakukan perbaikan di tubuh SKPD terkait dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan dari temuan administrasi keuangan daerah. 

(DariRiau.com) 
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Di Pekanbaru sendiri sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

telah menerapkan akuntansi basis akrual, salahasatunya pada Badan Lingkungan 

Hidup Kota Pekanbaru yang menyusun laporan keuangan tahun 2015 dengan 

menggunakan akuntansi basis akrual yang mana sebelum di terapkan ini yaitu 

menggunakan basis kas. 

Terkait hal tersebut, sesuai dengan realita di lapangan ketika penulis 

melaksanakan kewajiban tugas kampus (PKL) Praktek Kerja Lapangan di Badan 

Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, penulis mengamati adanya kesulitan atau 

kendala dalam penerapan akuntansi akrual di kantor tersebut. Yang memulai 

penerapan akuntansi akrual pada tahun 2015 yang di lakukan oleh Sumber Daya 

Manusia bagian accounting. 

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual 

pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di 

lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar 

pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan 

sepengetahuan peneliti di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual 

pada pemerintahan masih sangat kurang, serta kendala yang timbul  penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian terkait kendala yang terjadi dalam penerapan 

akuntansi basis akrual pada pemerintah kota pekanbaru dalam penyusunan pelaporan 

keuangan dan penulis ingin memberikan bukti empiris bahwa tingkat pelatihan, 
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akuntabilitas, serta kualitaas laporan keuangan, secara parsial  berpengaruh dalam 

Meningkatkan penerapan akuntansi basis akrual pada pemerintah kota pekanbaru. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul “PENGARUH PELATIHAN, 

AKUNTABILITAS, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 

PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL DI PEMDA KOTA PEKANBARU” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Atas dasar landasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan 

menganalisis penerapan akuntansi basis akrual di lingkungan instansi pemerintah, 

terutama pada kota pekanbaru dengan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi basis 

akrual pada Pemerintah Kota Pekanbaru? 

2. Apakah akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan akuntansi basis akrual pada Pemerintah Kota Pekanbaru? 

3. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan 

akuntasi basis akrual pada pemerintah kota peknbaru? 

4. Apakah pelatihan, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan berpengaruh 

signifikan secara simultan pada penerapan akuntansi basis akrual pada 

Pemerintah Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa pelatihan berpengaruh terhadap 

penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa akuntabilitas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah 

Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa kualitas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah 

Kota Pekanbaru. 

4. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah tingkat pelatihan, 

akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan 

akuntansi akrual pada pemerintah daerah Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat di adakanya penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

Penelitian tentang basis akrual accounting di harapkan dapat memberikan 

inspirasi dan wawasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya terutama 

pada akuntansi pemerintahan.   

2. Manfaat Teoritis  

Penerapan ini dapat memperkaya konsep atau teory yang menyokong 

perkembangan  serta evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang 

menggunakan basisakrualsecara penuh. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab  

secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, meliputi teori dasar yang digunakan, 

pengertian Akuntansi Berbasis Akrual, Tingkat Pelatihan, Akuntabilitas, 

dan Kualitas Laporan Keuangan serta penelitian-penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

analisis data dan operasional variabel penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, dan identifikasi pengukuran variabel. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 
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