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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan neraca sektor publik merupakan laporan keuangan yang 

disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah diperbaharui dengan 

diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. PP No. 24 Tahun 2005 

memiliki 10 pernyataan dan PP No. 71 Tahun 2010 memiliki 11 pernyataan 

yang salah satunya tentang akuntansi aset tetap pada pernyataan no 7. 

Perusahaan memiliki aset tetap agar dapat menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan. Tujuan dari sebuah perusahaan adalah memperoleh 

laba yang maksimal atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. 

Salah satu investasi itu adalah aset tetap yang digunakan dalam kegiatan 

normal perusahaan, yaitu aset yang mempunyai umur ekonomisnya lebih dari 

satu tahun. Aset-aset tersebut bervariasi jenisnya tergantung pada sifat 

aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, 

jumlah dana yang diinvestasikan, maupun pengawasannya.  

Dalam Tri Septiana (2011) Era globalisasi merupakan sesuatu yang 

tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus 

berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance). Kepemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen 

yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas 
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dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan 

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasi masyarakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Perlu 

kita sadari bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai 

bagian dari akuntabilitas dan transparansi. 

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigm 

pemerintah yang mendasar dari sistemlama yang serba sentralistis, dimana 

pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigm baru 

tersebut menuntut suatu sitem yang mempu mengurangi ketergantungan dan 

bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat, serta bias memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi baik 

secara regional, nasional maupun internasional.  

Menurut Waluyo (2012:108) Aset tetap merupakan bagian dari neraca 

yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. 

Aktiva tetap adalah aset atau harta berwujud milik perusahaan, dengan nilai 

ekonomis relatif tinggi, digunakan untuk kegiatan operasional untuk 

menghasilkan barang dan jasa dengan kurun waktu masa penggunaan 

diharapan lebih dari satu tahun periode. Aktiva tetap ini tidak untuk di jual 

oleh perusahaan. 

Menurut aturan perpajakan, asset tetap disebut dengan istilah harta 

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri 

dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapat, 

menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat 

lebih dari satu tahun. 

2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. 

Semua jenis asset tetap terbatas, kecuali tanah. 

Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai asset tetap tidak 

dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan asset tetap harus 

dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aset tetap 

harus disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi 

penyusustannya, kecuali tanah. 

menurut Kieso dkk (2007:566) yang dialih bahasakan oleh Yulianto 

aset tetap adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik, yaitu memiliki 

bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas), digunakan dalam kegiatan 

operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. 

Pada umumnya nilai ekonomis suatu aset tetap akan mengalami 

penurunan yang disebabkan pemakaian, kerusakan dan keusangan karena 

faktor ekonomis dan teknis. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan 

masalah pada biaya reparasi dan pemeliharaan apakah tarif konstan sepanjang 

umur aset tetap atau meningkat. Dalam kondisi yag seperti ini pihak 

manajemen memerlukan alternatif  perlakuan akuntansi yang tepat agar 

menghasilkan informasi tentang aset tetap yang akurat dan terpercaya. Pihak 

manajemen juga harus berhati-hati dalam menerapkan kebijaksanaan 

khususnya jumlah pengeluaran pendapatan, sebaliknya pengeluaran untuk 
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aktiva diatas jumlah minimal yang harus dikapitalisasi sebagai pengeluaran 

modal (capital expenditure). 

Pada prinsipnya aset tetap harus dicatat per unit, mengingat setiap unit 

aset tetap memiliki keunikan, karakteristik, dan konsisi yang berbeda satu 

sama lain walaupun mungkin diperoleh pada saat yang sama. Beberapa 

permasalahan yang mungkin akan menjadi kendala dalam penerapan 

penyususnan pada aset tetap pemerintah yang berdampak pada laporan 

keuangan antara lain: 

1. Belum semua aset tetap tercatat dalam daftar aset tetap dan belum 

memiliki harga perolehan yang dianggab wajar. 

2. Pencatatan aset tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit. 

3. Keberadaan dan kondisi aset tetap masih diragukan. 

4. Kesulitan menentukan umur manfaat. 

Terkait dengan semakin besarnya kewenangan daerah untuk 

melaksanakan pengelolaan asset negara atau secara spesifik adalah 

pengelolaan asset daerah maka diperlukan instrument yang tepat untuk 

melakukan pengelolaan asset daerah secara professional, transfaran, 

akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/ 

pemanfaatan dan pengawasan (Mardiasmo:2002). 

Barang milik daerah adalah kekayaan daerah yang perlu dikelola 

secara tertib, efektif, dan efisien sehingga dapat didaya gunakan secara 

optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, meka 

pemerintah daerah juga perlu meningkatkan tertib administrasi dan 
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inventarisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di segala bidang, 

termasuk didalamnya tertib administrasi barang yang dimiliki daerah sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

adalah : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 

Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 64 Tahun 

2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 

Anggaran 2016; 

12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2015 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru; 

13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru; 

14. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 501 Tahun 2015 Tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan Persediaan. 
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15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 

Anggaran 2016; 

16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 144 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru. 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (DISPENDA Kota 

Pekanbaru) adalah perusahaan pemerintah yang bertugas untuk mengelola 

pendapatan daerah, termasuk untuk memungut pajak daerah. Dalam 

menjalankan tugas tersebut DISPENDA menggunakan aset perusahaan agar 

kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan 

pesusahaan tercapai. 

Agar tujuan untuk memperoleh laba dapat terwujud, diperlukan 

pengolahan yang efektif dan kebutuhan yang tepat dalam penggunaan, 

pemeliharaan, pencatatannya. Nilai ekonomis setiap aset tetap tersebut harus 

dapat dibebankan bersamaan dengan berlalunya waktu secara tepat dan salah 

satu caranya adalah dengan menggunakan metode penyusutan. Masing-masing 

metode penyusutan akan menghasilkan nilai penyusutan yang berbeda, 

sehingga besar kecilnya perbedaan setiap tahun tergantung pada metode 

penyusutan yang ditetapkan dalam perusahaan. Harga perolehan harus 

dialokasikan untuk periode yang memiliki masa manfaat aset tetap tersebut 

dalam bentuk biaya penyusutan periode, karena alokasi harga perolehan 

lainnya dibebankan pada satu periode saja. 

Hal ini tidak akan menggambarkan keadaan keuangan secara 

semestinya. Adanya perhitungan penyusutan tersebut dapat berpengaruh pada 
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laporan keuangan. Metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan 

alokasi biaya penyusutan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi harga 

pokok penjualan dan beban usaha yang akan diperoleh oleh perusahaan. 

Besarnya beban penyusutan aktiva tetap mempengaruhi besar kecilnya laba 

yang diperoleh.  

Metode penyusutan aset tetap harus ditentukan secara tepat, agar biaya 

penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aset tetap 

pada laporan posisi keuangan (neraca). Akuntansi aset tetap sangat berarti 

terhadap kelayakan laopran keuangan, kesalahan dalam menilai aset tetap 

berwujud dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai 

investasi yang ditanamkan dalam aset relatif besar. 

Dalam kegiatan operasionalnya Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru 

menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Pada tahun 2015 jumlah 

aset tetap yang dimiliki sebesar Rp 9.440.169.630,00, pada tahun 2016 jumlah 

aset tetap yang telah dimiliki berkurang menjadi Rp 7.880.163.115,00. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2015 dan 2016 

 

NAMA ASET TETAP Per 31 Desember 

2015 

Per 31 Desember 

2016 

Aset tetap 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi dalam pengerjaan 

 

 

14.635.808.635,00 

422.796.800,00 

335.516.800,00 

503.481.400,00 

99.119.000,00 

 

 

15.563.161.385,00 

422.796.800,00 

335.516.800,00 

700.122.400,00 

99.119.000,00 

 



 9 

Akumulasi penyusutan aset tetap 

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan 

Mesin 

Akumulasi Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, 

dan jaringan 

(6.528.947.941,00) 

 

(14.099.049,00) 

 

(13.506.015,00) 

 

(9.191.611.007,00) 

 

(22.554.986,00) 

 

(26.387.277,00) 

 

Jumlah  9.440.169.630,00, 7.880.163.115,00. 

 

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis 

menemukan beberapa permasalahan pada laporan keuangan Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru  khususnya pada aset tetap.  

Permasalahan pertama,  pada 28 juni 2016 Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru melakukan pergantian suku cadang yang menambah umur 

ekonomisnya sebesar Rp40.050.000,00, tetapi hal ini hanya diakui sebagai 

biaya pemeliharaan tidak menambah umur ekonomis nilai aset tersebut. 

Sedangkan menurut PSAP No.07 Tahun 2010 pengeluaran setelah perolehan 

awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang 

dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus 

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Hal yang sama terjadi 

4 kali dalam tahun 2016, yaitu diantaranya tanggal 20/09/2016 dengan nilai 

Rp49.375.000,-  tanggal 14/10/2016 dengan nilai Rp46.418.000,- dan tanggal 

25/11/2016 dengan nilai Rp15.473.000,00. 

Pada tahun 2016 telah terjadi beberapa transaksi untuk penyediaan jasa 

pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional diantaranya yaitu, belanja 

jasa servis Rp 31.609.400,00, belanja penggantian suku cadang terhadap 

kendaraan roda 4 dan roda 2 Rp 151.316.000,00, belanja bahan bakar 
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minyak/gas dan pelumas Rp 265.182.900,00, pengeluaran ini yang 

memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk 

kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standard kerja , harus ditambahkan 

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pergantian suku cadang terhadap 

kendaraan seharusnya dicatat sebagai pengeluaran setelah perolehan yang 

memperpanjang masa manfaat dikarenakan aset tersebut memiliki umur 

manfaat lebih dari satu tahun atau 12 bulan sehingga dapat meningkatkan 

umur ekonomis, berbeda halnya dengan biaya servis maupun belanja bahan 

bakar minyak/gas dan pelumas karena umur manfaat dari belanja tersebut 

tidak mencapai satu tahun atau 12 bulan 

Begitu pula pada permasalahan yang dua, Penghentian dan pelepasan 

aset tetap yang telah usang dan rusak selama dua tahun terakhir tidak pernah 

dilakukan, Padahal banyak aset tetap yang tidak dapat digunakan tetapi masih 

tercatat di neraca. Aset tetap yang tidak dihapuskan atau dimusnahkan akan 

berdampak terhadap laporan keuangan yaitu terjadinya pembengkakan dimana 

dalam laporan keuangan menggambarkan jumlah aset tetap yang besar tetapi 

aset tersebut tidak jelas keberadaannya atau bahkan sudah tidak dapat 

digunakan lagi. 

Aset tetap yang sudah diusulkan untuk dihapus pada tahun- tahun 

sebelumnya tapi sampai sekarang masih belum terjadi penghapusan antara 

lain: 
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Nama Bidang DMB 

Peralatan dan Mesin   12,610,903,860  

Gedung dan Bangunan         221,822,803  

Jalan, Irigasi dan Jaringan         627,846,000  

Aset Tetap Lainnya           11,040,000  

Kontruksi Dlm Pengerjaan           34,523,000  

Total   13,506,135,663  

Sumber: Lampiran KKI Kertas Kerja Inventaris 

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap 

yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, 

maupun pemusnahan aset tetap. Untuk menghapus aset tetap dengan 

pemusnahan Dinas Pendapatan Daerah mengusulkan penghapusan aset tetap 

terhadap BPKAD, setelah dapat diverifikasi oleh pihak BPKAD barulah 

keluar surat penghapusan yang sudah disetujui oleh kepala daerah sehingga 

Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru bisa melakukan penghapusan atas nilai aset 

yang terdapat di neraca 

Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan baik bagaimana cara perolehan, pengkalsifikasian, 

perhitungan awal aset tetap, penyusutan, serta pelepasan aset setelah 

terjadinya penyusutan dan habis masa manfaat, serta mengkaji dari segi 

perpajakan dimana saat pengadaan maupun pelepasan apakan ada imlikasinya 

terhadap perpajakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP PADA DISPENDA 

KOTA PEKANBARU PADA DISPENDA KOTA PEKANBARU SERTA 

IMPLIKASINYA TERHADAP PERPAJAKAN   



 12 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

Apakah akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh DISPENDA Kota 

Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana 

yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010 dan bagaimana implikasinya terhadap 

perpajakan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru. 

2. Untuk menganalisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pemerintah Kota 

Pekanbaru sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai 

penyusutan aset tetap yang ditinjau dari segi Standar Akuntansi 

Pemerintan dan UU Perpajakan yang mempengaruhi laporan keuangan 

pada instansi pemerintah dan untuk memenuhi syarat menyelesaikan 

skripsi program studi akuntansi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bagi DISPENDA Kota Pekanbaru 

untuk dapat membandingkan metode yang paling baik digunakan 

dalam laporan keuangan apakah kita dapat menggunakan metode 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah atau UU Perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

sebagai bahan masukan dan bahan referensi bagi para pembaca 

yang ingin mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada instansi 

pemerintanhan dan bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama di 

tempat lain ataupun di tempat yang sama, dan menambah inmu 

pengetahuan pembaca. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

  Pada bagian pendahuluan atau BAB I ini menjelaskan tentang 

masalah apa yang akan di angkat oleh si peneliti yang di 

dalamnya mencakup Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan  

penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan teori 

  Dalam BAB II menjelaskan tentang landasan teori yang 

mendasari penelitian, metode yang digunakan serta perbandingan 

dengan penelitian terdahulu. 



 14 

BAB III  : Metode penelitian 

  Dalam BAB III menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, data dan sampel 

BAB IV  :  Gambaran Umum Objek Penelitian 

  Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

BAB V  : Hasil Penelitian 

  Pada BAB ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang 

menjelaskan tentang apakah DISPENDA Kota Pekanbaru telah 

menghitung asetnya sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

BAB VI  : Penutup 

  Dalam BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian, biasanya dalam bab ini juga menjelaskan 

kelemahan dari penelitian tersebut sehingga peneliti selanjutnya 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

 


