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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik sangat 

dekat dan dapat dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, partai politik, ta’mir 

mesjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas adalah contoh organisasi sektor 

publik yang mudah ditemui dalam keseharian masyarakat. Semua organisasi 

tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan jasa-jasa lainnya, dalam bentuk pelayanan publik semata-mata untuk 

kesejahteraan (welfare) masyarakat. 

Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengingat pemerintah 

merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di suatu negara 

ataupun daerah. di Provinsi ini khususnya di Provinsi Riau, juga memberikan 

dampak yang signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan 

agar pemerintahan di kelola secara profesional dan efesien agar dapat membuka 

kesadaran bagi setiap masyarakat, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa 

tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan 

terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. 

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pada pemerintahan daerah, setiap 

pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan 

tanggung jawab atas laporan keuangan. Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala 



2 
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan 

keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai 

dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai  dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Undang-undang Keuangan Negara telah 

mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintah yang 

mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintah secara 

Internasional. 

Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan 

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan 

Perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keungan Daerah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 2 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum 
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Sistem Akuntansi Pemerintahan.Komponen Laporan keuangan terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas 

(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 berdasarkan lampiran I SAP 

Berbasis Akrual mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

Paragraf 38 bahwa laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan 

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

DataRiau.com Pada tanggal 6 Desember 2016 pemerintahan Provinsi 

Riau Sempat mengalami penundaan total anggaran untuk Tahun 2017, akhirnya 

APBD Riau tahun 2017 disahkan anggota DPRD Riau dalam Rapat Paripurna 

DPRD Riau. Total anggaran yang disahkan sebesar Rp10,4 triliun pada tahun 

2017. Ini mengakibatkan anggaran pada tahun 2017 mengelami kenaikan 

dibanding tahun 2016 dengan anggaran yang disahkan 10.36 triliun. APBD 

Provinsi Riau mengalami kenaikanIni dilakukan dalam rangka mengoptimalkan 

pendapatan daerah. Yaitu bersumber dari pajak daerah dan retribusinya. 
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Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, 

laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan 

anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran dan Laporan Perubahan saldo 

anggaran lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan 

Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas 

pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan 

laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun 

laporan finansial. 

Salah satu dari laporan pelaksanaan anggaran yaitu Laporan realisasi 

anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran 

adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan 

secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan 

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan 

eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan 

realisasi anggaran secara global. 
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TAHUN  ANGGARAN REAGLISASI 
PERSENTASE 

(%) 

2013 Rp 159.228.664.191,00 Rp 100.987.114.000,00 
63.42% 

2014 Rp 162.734.885.497,00 Rp115.283.540.214,00 
70.84% 

2015 Rp 160.449.235.228,00 Rp 108.197.909.700,00 
67.43% 

2016 Rp 164.399.157.184,00 Rp124.902.205.121,00 
75.97% 

DALAM MILIAR     

Tabel  1.1 

Realisasi Anggaran Di Bagian Biro Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau Tahun 2013-2016 

Sumber : Bendahara Pengeluaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 
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Dari tabel dan Diagram diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran 

pada biro umum pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun. Dapat dilihat 

bahwa pada grafik diatas menunjukan realisasi anggaran pada bagian Biro Umum 

mengalami kenaikan dan juga penurunan. Apakah berkaitan dengan sistem 

akuntansi yang diterapkan atau terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh 

terhadap kenaikan atau penurunan realisasi anggaran tersebut. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 

judul tentang “ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN PADA REALISASI ANGGARAN RUTIN PADA BIRO 

UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU. 

Gambar 1.2 

Persentase Realisasi Anggaran diBagian Biro Umum 

Sekretariat Daerah provinsi Riau Tahun 2013 - 2016 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka 

dapatlah ditarik suatu perumusan masalah yang akan menjadi bahan penulisan 

bagi penulis dalam tugas akhir ini yaitu “Apakah Penerapan Sistem Akuntansi 

Pemerintahan Pada Realisasi Anggaran Rutin Di Bagian Biro Umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau telah sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah: “ untuk mengetahui 

penerapan sistem akuntansi pada Anggaran Rutin di Bagian Biro Umum dan 

pelaksanaan realisasi anggaran yang telah direalisasikan sebagaimana mestinya 

sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak akademik diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi perpustakaan serta sebagai bahan rujukan penelitian yang sama 

dimasa yang akan datang. 

2. Dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan oleh Instansi Biro Umum Sekretariat Daerah 

khususnya dalam hal kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaporan 

keuangan / realisasi anggaran. 
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1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan pada Kantor Gubernur Riau Bagian Biro 

Umum yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman,  Pekanbaru pada bulan 

Maret 2017. 

2. Jenis Data 

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian dapat 

dikelompokkan atas dua bagian yaitu: 

a. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang telah di olah oleh 

perusahaan antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas perusahaan, laporan anggaran dan realisasinya 

yang diperoleh dari bagian personalia dan umum. 

b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan responder yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian dalam rangka memperoleh data 

sekunder. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis mengadakan penelitian teradap objek 

penelitian dilokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Dokumentasi, yaitu berupa file-file, dokumen atau modul dari 

perusahaan yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang 

berkaitan dengan penulisan ini. 

4. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan, penulis menggunakan 

metode Deskriptif yaitu membahas data yang ada kemudian menganalisis 

data dengan membandingkan kenyataan pada bagian dengan teori yang 

telah dipelajari kemudian dari analisis ini ditarik kesimpulan dan saran-

saran yang diharapkan dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah menganalisis setiap masalah, penulis akan 

menguraikan sistematika pembahasan yang merupakan suatu gambaran mengenai 

pembahasan penyusunan dan perincian isi dari paper ini.Secara garis besar 

pembahasan dan penyusunan paper ini dibagi dalam 4 bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 

BAB II  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini menjelaskan tentang Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, 

dan Aktifitas Bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan 

Realisasi Anggaran Rutin baik secara teori maupun secara praktek 

pada bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

BAB IV  PENUTUP 

  Bab ini penulis akan menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-

saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bagian Biro 

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 


