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ABSTRACT 

Along with the field of public finance reform, it is necessary to the changes in 

various fields to support reforms in financial management so that countries can run well. 

One significant change is the change in the field of governmental accounting because 

accounting is produced through a process of financial information available to various 

parties for use in accordance with their respective purposes. SAP is the accounting 

principles applied in preparing and presenting financial statements of government. Thus 

SAP is a requirement that has the force of law in an effort to improve the quality of financial 

reports of government in Indonesia. Government Regulation of the SAP is the basis for all 

reporting entities in presenting the financial statements as a liability to various parties, 

especially parties outside of the executive. 

This study used primary data from case studies conducted at PP & PL Directorate 

General of the Ministry of Health . This study is descriptive qualitative analysis. 

This study concluded that PP & PL Directorate General of the Ministry of Health 

has made the preparation of financial statements in accordance with Government 

Regulation No.24 Year 2005 on Government Accounting Standards. 

 

Key words: Financial, Compliance, Public Sector, Government Accounting Standards. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh 

seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di 

dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Good governance 

adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan 

korupsi baik secara political dan administratif. Kepemerintahan yang baik 

setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 

Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan 

yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

 Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigm 

pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah 

pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut 

suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan 

ketergantungan kementerian kesehatan kepada pemerintah pusat. 

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah kementerian 

kesehatan semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan maupun melakukan 

pembangunan posko kesehatan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi 
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kebebasan untuk mengelola daerah masing - masing. Laporan keuangan pada 

kementerian kesehatan dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah 

serta sebagai alat pemotivasi. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan 

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapakan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan 

perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang 

keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan 

adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi 

dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan 

sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan 

yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan 

laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 

sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan 

pada gilirannnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan 

keuangan pemerintah. Sehingga, good governance dapat tercapai. 

Maka dari pada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola 

penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 
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tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar 

Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan good governance juga 

merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat 

berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-

undangan yang sebelumnya. 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang SAP ini 

menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan 

sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar 

eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan 

keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di 

luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat 

memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi 

yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, 

khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai 

kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi 

pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.  

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good 

governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas 

karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN atau 

APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Kedua, 
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transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap 

tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan 

komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. 

Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, persoalan-persoalan baru pada 

level nasional. Oleh karena pentingnya SAP maka setiap penyajian laporan 

keuangan daerah harus mengikuti standar ini, meskipun pemerintahan belum 

sepenuhnya dapat mengikuti standar ini. Dalam penyajian laporan keuangan tidak 

terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat 

pendukungnya berupa infrastuktur, karena membantu dalam menyajikan laporan 

keuangan daerah. Namun dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP ini, 

Kementerian Kesehatan RI masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah 

yang menyebabkan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan tidak berjalan dengan semulus diharapkan. Salah satu satu kendala 

tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami 

kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan 

keuangan, kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah ataupun kualitas dari 

perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Sektor Publik dengan 

SAP ( Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI )” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah, Apakah 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
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Kementerian Kesehatan RI telah menyesuaikan laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang 

terbatas yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Penulis membatasi pembahasan penyajian 

laporan keuangan untuk tahun anggaran 2010. Pengidentifikasian masalah yang 

muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam Penyajian 

Laporan Keuangan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menganalisis kesesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian 

Kesehatan RI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

penulis mengenai penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada laporan keuangan 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Kementerian Kesehatan RI dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk 

semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya 

tulis ilmiah. 

b. Bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, melalui hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak 

yang terkait pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 

c. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk 

menyempurnakan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

 Berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai 

mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. 

Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi 

pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan 

publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual 

base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik 

didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat 

diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada 

pengelolaan dana masyarakat” (bastian, 1999). Dari definisi diatas perlu diartikan dana 

masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang 

biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek 

kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat 

didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada 

pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-

departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, 

maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. 

 

2.1.1.1 Peranan Akuntansi Sektor Publik 

 Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peranan 

yang vital dalam perekonomian negara. Pemerintah pusat maupun dearah cenderung 
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berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai ‘kran’ 

ekonomi, yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik di sektor lain. 

Dalam kenyataannya, peranan swasta maupun kerja sama publik-swasta tidak mengubah 

porsi ekonomi agensi publik. 

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

 Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga 

tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, 

partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, 

proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam 

rangka standar akuntansi sektor publik. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup 

beberapa bidang utama yakni : 

1. Akuntansi pemerintah Pusat 

2. Akuntansi Pemerintah Daerah 

3. Akuntansi Partai Politik 

4. Akuntansi LSM 

5. Akuntansi Yayasan 

6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi 

7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit 

8. Akuntansi tempat Beribadatan: Mesjid, Gereja, Wihara, Pura 

 

2.1.1.2 Elemen - Elemen Akuntansi Sektor Publik 

a. Perencanaan Publik 

 Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan 

melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Berdasarkan pengertian perencaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
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perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik publik secara 

bertahap dan sistematik. 

b. Penganggaran Publik 

 Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas pwnerimaan dan pengeluaran 

organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan pada publik. 

c. Realisasi Anggaran Publik 

 Realisasi anggaran terdiri dari tiga kegiatan, pertama yaitu pencairan anggaran 

(pengeluaran), realisasi pendapatan dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya 

dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.  

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

 Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam 

menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. 

e. Laporan Keuangan Sektor Publik 

 Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan 

kegiatan, kemajuan realisasi mencapai target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, 

serta realisasi pembiayaan. 

f. Audit sektor Publik 

 Audit adalah suatu proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan 

mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian 

ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan 

kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan Hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

g. Pertanggungjawaban Publik 

 Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala 

organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
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pemberi alamatnya. Sebagai contoh, penyampaian LPJ Bupati kepada DPRD, dan 

penyampaian LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya. 

 

2.1.2 Penatausahaan Keuangan Kementerian Kesehatan 

Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006 : 24) 

menyatakan bahwa: 

Selama masa pra otonomi dan desentralisasi fiskal belum ada sistem akuntansi 

keuangan yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan 

mendasarkan pada buku manual administrasi keuangan tahun 1981 yang pada esensinya 

tidak berisi akuntansi tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku. 

Sebagai upaya konkrit reformasi keuangan pemerintahan, pemerintah kemudian 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan dan PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan. Sementara itu, 

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 105 Tahun 2000 serta untuk secara 

bertahap mengganti model tata buku sebagaimana dalam Manual Administrasi Keuangan 

menjadi sistem akuntansi, maka dikeluarkanlah Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002. 

Setelah digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 oleh 

UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, maka berbagai peraturan 

pemerintah dan peraturan lain dibawahnya perlu disesuaikan lagi. Atas dasar itu maka 

pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan sebagai 

pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepemndagri Nomor 29 Tahun 2002. 

Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 adalah tentang pedoman pengurusan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan serta tata cara penyusunan anggaran 
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pendapatan dan belanja, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan 

anggaran dan pendapatan belanja daerah. Kepemendagri ini merupakan petunjuk teknis 

pelaksanaan PP nomor 105 tahun 2000 pasal 14 di bidang pengelolaan keuangan dalam 

rangka pelaksanaan tranparansi dan akuntabilitas keuangan. 

 

2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah 

terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara mencakup bidang 

perturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance diharapkan penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam 

rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. 

Di bidang peraturan perundang - undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-

RI telah menetapkan suatu paket undang - undang di bidang keuangan Negara, yaitu 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Ketiga undang - undang tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola 

administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan 

(financial management). 

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, 

Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 

atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya 
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meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara atau daerah dan 

badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun 

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite 

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih 

dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah menetapkan 

Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 

2010. Walaupun Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan waktu yang 

lama namun KSAP telah berhasil menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(PP SAP), tertanggal 22 Oktober 2010. 

KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) 

dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsiltatif 

bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite 

Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan 

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan 

konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri 

Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: 

1. PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan; 

2. PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran; 

3. PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas; 
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4. PSAP Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan; 

5. PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan; 

6. PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi; 

7. PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap; 

8. PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

9. PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban; 

10. PSAP Nomor 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan 

Peristiwa Luar Biasa; 

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 

12 . PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. 

 

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintahan 

2.1.4.1 Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintahan  

Laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP 

adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Menurut Erlina (2008 : 18)  

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. 

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam 

PP No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari 

entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal 

entitas pemerintah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah tersebut harus 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah: 

a. Para wakil rakyat, lembaga pengawa, dan lembaga pemeriksa 

b. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman 
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c. Pemerintah 

 

2.1.4.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan 

a. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan 

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 7) :  

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

 Menurut Erlina (2008: 21): 

 Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 

 

1)  Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik 

 2)  Manajemen 

 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 
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perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aras seluruh aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat 

 3)  Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemerintah 

pusat berdasarkan pertimbangan bahwa kepada pemerintah pusat berhak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

 4)  Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahi kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan 

ikut menanggung beban penegeluaran tersebut. 

 

b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

 Menurut Erlina (2008: 20): 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah 

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 
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 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 7) menyatakan bahwa pelaporan 

keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfat bagi pengguna dalam 

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

1)  Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah 

2)  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 

3)  Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi. 

4)  Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya 

5)  Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 

6)  Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna 

untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai 

aktivitasnya. 

Erlina (2008: 20) menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan umum ini, 

laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam 

hal : 

1)  Aset 

2)  Kewajiban 

3)  Ekuitas dana 

4)  Pendapatan 

5)  Belanja 

6)  Transfer 
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7)  Pembiayaan 

8)  Arus kas 

 

2.1.4.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.  

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 10): 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :  

a)  Relevan 

 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 penggunaanya. 

Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria: 

1)  Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi 

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi 

mereka di masa lalu 

2)  Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu 

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 

masa lalu dan kejadian masa kini. 

3)  Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 

dan berguna dalam pengambilan keputusan. 
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4)  Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi 

setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi 

tersebut dapat dicegah. 

b)  Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak 

dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 

1)  Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan 

2)  Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 

oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 

3)  Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

c)  Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan 

entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal 
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dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan 

secara ektsternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang 

diterapkan, perubahab tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan 

d)  Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, 

serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.  

Menurut Erlina (2008: 35): 

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang 

tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi 

akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau 

karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam 

informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 

1)  Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan 

keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang 

memenuhi criteria materialitas. Informasi dipandang material apabila 

kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil 

atas dasar laporan keuangan 
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2)  Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi 

seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan 

keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang 

manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, 

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya itu juga tidak hanya harus dipikul oleh pengguna 

informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh 

pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, 

misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan 

mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan 

3)  Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar 

karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan 

yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi 

oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik 

dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. 

Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut 

merupakan masalah pertimbangan professional 

 

2.1.4.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang 

dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh 

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta 

oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. 
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 Menurut Erlina (2008: 31): 

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah : 

a.  Basis akuntansi 

 Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas 

untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam 

neraca. 

 Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada 

saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan 

belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekenimg kas umum atau entitas 

pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih 

pembiayaan anggaran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi 

pendapatan dan belanja serta pembiayaan. 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 keuangan 

pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

b. Prinsip nilai historis 

 Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai 

wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat 

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan 

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada 

penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak 

terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.  
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c.  Prinsip realisasi 

 Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui 

anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar 

hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan 

(matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak 

mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.  

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk 

 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa 

lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu 

dicatat dan disajkan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya 

aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten 

atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan 

dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

e.  Prinsip periodesitas 

 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi 

periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber 

daya yang dimlikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah 

tahunan. Namun, Peremndagri Nomor 13 tahun 2006 menentukan pemerintah 

daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan 

prognosis untuk satu semester ke depan. 

f.  Prinsip konsistensi 

 Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode 

ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip 

konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari 

suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang 
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dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu 

memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas 

perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

g. Prinsip pengungkapan lengkap 

 Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan 

h. Prinsip penyajian wajar 

 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, dan 

catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan 

keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan 

tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan 

keuangan . pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat pada saat 

melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan 

tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. 

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, 

misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau 

pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja 

yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak 

andal. 
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2.1.4.5 Unsur-Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah  

 a.  Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing 

dapat diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dapat 

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah 

sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan : 

 1)  Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat 

 2)  Telah sesuai dengan anggarannya 

   3)  Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  

berlaku 

Menurut Ulum (2004: 192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung 

oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut: 

 1)  Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang 

menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah pusat/daerah 

 2)  Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. 

 3)  Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar, atau akan diterima 

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran 
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 b.  Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh 

neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Menurut Ulum (2004: 213) bahwa masing-masing unsur didefinisikan sebagai 

berikut: 

  1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial 

di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. 

  2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan 

kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua 

belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah 

kelompok kewajiban yang penyelasaiannya baru wajib dilakukan setelah dua 

belas bulan sejak tanggal pelaporan 

   3)  Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a)  Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban 

jangka pendek 
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b)  Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset nonlancar dan dana 

cadangan atas kewajiban jangka panjang 

c)  Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

c.  Catatan atas Laporan Keuangan 

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan 

keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk 

tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk 

tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan 

keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi 

kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, 

laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi 

informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan atas 

laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

Menurut Ulum (2004: 235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan 

hal-hal sebagai berikut: 
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1)  Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi, 

makro, pencapaian target Undang-undang APBD/Perda APBD, berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 

2)  Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan 

3)  Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

4)  Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemerintah 

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 

5)  Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan 

urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan 

6)  Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
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2.1.5 Rerangka Konseptual 

GAMBAR 2.1 
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Sumber : Data Diolah Penulis 

 

 

PP No. 71 Tahun 2010 

Tentang SAP : 

1. Pernyataan nomor 01 

2. pernyataan nomor 02 

 

Laporan Keuangan Ditjen PP dan PL:  

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Neraca 

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Objek Penelitian adalah pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP&PL) Kementerian Kesehatan RI yg beralamat 

di jalan Percetakan Negara No. 29 jakarta. 

3.2   Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari 

objek penelitian. 

3.3 Jenis Data 

 Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan 

pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh 

penulis. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor 

pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian RI, 

strukturorganisasi, dan informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan 

keuangan. 
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3.4 Definisi Operasional 

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. 

2.  Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan dar itransaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung 

jawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak eksternal entitas pemerintah yang memerlukannya.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpualan data sebagai berikut: 

a.  Teknik wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung secara lisan 

dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan 

data yang dibutuhkan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Kementerian RI sehubungan dengan analisis 

penyajian laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan Kementerian RI sesuai dengan SAP. 

b.  Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder 

untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan 

realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 
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3.6 Metode Analisis Data 

 Dalam menganalis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga 

member keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang 

dihadapi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 4.1.1 Visi dan Misi 

 Visi Kementerian Kesehatan adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan 

Berkeadilan”, sedangkan Misi Kementerian Kesehatan untuk mencapai visi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1.  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan 

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 

2.  Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya 

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 

3.  Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. 

4.  Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 

Visi dan misi ini harus berpedoman pada nilai – nilai Kementerian Kesehatan 

sebagai berikut yaitu :  

1)  Pro Rakyat,  

2)  Inklusif,  

3)  Responsif,  

4)  Efisien, dan  

5)  Bersih. 

Dalam implementasi Visi dan Misi Kementerian Kesehatan tersebut, sangat 

dibutuhkan adanya data dan iInformasi. 

Menurut WHO, dalam Sistem Kesehatan selalu harus ada Subsistem 

Informasi yang mendukung subsistem lainnya. Tidak mungkin subsistem lain 
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dapat bekerja tanpa didukung dengan Sistem Informasi Kesehatan. Sebaliknya 

Sistem Informasi Kesehatan tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi harus bersama 

subsistem lain. Ini tercermin pula dalam SKN 2009, dimana terdapat Subsistem 

Manajemen dan Informasi Kesehatan, yang menaungi pengembangan Sistem 

Informasi Kesehatan. 

Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab 

atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang 

setinggi‐tingginya. 

Selain itu pada pasal 168 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan, yang 

dilakukan melalui sistem informasi dan melalui kerjasama lintas sektor, dengan 

ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada 

Pasal 169 disebutkan pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Salah satu keluaran dari penyelenggaraan sistem informasi kesehatan 

nasional adalah Profil Kesehatan Indonesia, yang merupakan salah satu paket 

penyajian data/informasi kesehatan yang relatif lengkap, berisi data/informasi 

derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan data/informasi 

terkait lainnya, serta terbit setiap tahun. 
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 4.1.2 Tugas dan Fungsi 

 Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan: 

 Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di 

bidang kesehatan; 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. 

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas 

dan fungsinya kepada Presiden; 

 

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian KesehatanRI mempunyai 

kewenangan : 

1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung 

pembangunan secara makro; 

2. Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib 

dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan; 

3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan; 

4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga 

profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan; 

5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi Sekretariat Ditjen 

PP dan PL yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan 

dan supervisi di bidang kesehatan; 
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6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang 

disahkan atas nama Negara di bidang kesehatan; 

7. Penetapan standar pemberian izin oleh Sekretariat Ditjen PP dan PL di bidang 

kesehatan; 

8. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang 

kesehatan; 

9. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan; 

10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan; 

11. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan; 

12. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka 

kematian ibu, bayi, dan anak; 

13. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; 

14. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga 

kesehatan; 

15. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan; 

16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi 

kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan; 

17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan 

gizi; 

18. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan; 

19. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan 

penenggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa; 

20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar 

sangat essential (buffer stock nasional); 
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21. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yaitu : 

1)  penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu; 

2)  pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan. 

 

 4.1.3 Struktur Organisasi 

GAMBAR 4.1 

 

 

Sumber: Buku Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun  

2010 
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4.1.4  Sarana Kesehatan 

 Sarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi: puskesmas, 

rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), sarana Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), sarana produksi dan 

distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, serta institusi pendidikan tenaga 

kesehatan. 

 4.1.4.1 Puskesmas 

 Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Puskesmas  sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat 

pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan 

upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang 

disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi 

serta kebijakan pemerintah Sekretariat Ditjen PP dan PL setempat. Puskesmas 

memiliki fungsi sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) 

pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat 

primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. 

 4.1.4.2 Rumah Sakit 

 Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan 

preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif 

dan rehabilitatif. 

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak 

dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai 

sarana pelayanan kesehatan rujukan. 
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Pada tahun 2010 jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 1.632 unit, yang 

terdiri atas rumah sakit umum (RSU) berjumlah 1.299 unit dan rumah sakit 

khusus (RSK) berjumlah 333 unit. Rumah sakit tersebut dikelola oleh 

Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 

TNI/POLRI, kementerian lain/BUMN serta sektor swasta. 

 Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah 

rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus. Selama 5 

tahun terakhir, jumlah rumah sakit meningkat sebesar 26,32% yaitu dari 

1.292 unit pada tahun 2010 menjadi 1.632 unit pada tahun 2010. 

 4.1.4.3 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan 

 Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam 

pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan 

salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial 

merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik 

publik maupun swasta. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar 

harus terjamin keamanan, khasiat dan 

mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu 

salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga ke tangan 

konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan 

yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan 

kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih. 

4.1.4.4 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

 Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan 

menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan 

potensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan 
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pengembangan masyarakat. Langkah tersebut tercermin dalam 

pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM). UKBM di antaranya terdiri dari Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga, Tanaman Obat 

Keluarga (Toga), dan Pos Obat Desa (POD). 

 

4.2 Penyajian Laporan Keuangan  

 Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2010 sesuai SAP dapat dilakukan 

dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 kedalam ketentuan-ketentuan SAP, konversi 

mencakup : 

 a. Jenis laporan 

Laporan keuangan menurut Sekretariat Ditjen PP dan PL tahun 2010 terdiri atas 

Laporan Keuangan Satuan Kerja, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan menurut SAP terdiri atas 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

b.  Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi aset, kewajiban, 

ekuitas, arus kas 

c.  Catatan atas laporan keuangan 

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi 

pengaturan secara cukup dalam Sekretariat Ditjen PP dan PL tahun 2010, oleh 

karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat langsung mengacu 

kepada PSAP Nomor 4. Pada tabel berikut dapat dilihat perubahan struktur 

realisasi anggaran, perbedaan dengan pengkodean yang lalu, struktur dasar antara 
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Sekretariat Ditjen PP dan PL tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 

2010 (SAP). 

 

 

 

Tabel 4.1 

Perbedaan Struktur Realisasi Anggaran 

Pada Sekretariat Ditjen PP dan PL dan  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (SAP) 

Sekretariat Ditjen PP dan PL 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 

2010 (SAP) 

Klasifikasi belanja menurut bidang 

kewenangan Setjen PP dan PL, 

organisasi, kelompok, jenis, objek dan 

rincian objek belanja 

Klasifikasi belanja menurut urusan 

pemerintah Sekretariat Ditjen PP dan 

PL, oraganisasi, kelompok, jenis, objek 

dan rincian objek belanja 

Pemisahan secara tegas antara belanja 

aparatur dan pelayanan publik 

Pemisahan kebutuhan belanja antara 

aparatur dan pelayanan publik 

tercermin dalam program dan kegiatan 

Pengelompokkan anggaran belanja 

cenderung menimbulkan terjadinya 

tumpang tindih penganggaran 

Belanja dikelompokkan belanja operasi, 

belanja modal, belanja tak terduga 

sehingga mendorong terciptanya 

efisiensi mulai saat penganggaran 

Menggabungkan antara jenis belanja 

sebagai input dan kegiatan dijadikan 

sebagai jenis belanja 

Restrukturisasi jenis-jenis belanja 

Sumber: Diolah penulis dari Sekretariat Ditjen PP dan PL Tahun 2010 dan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (SAP) 
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Tabel 4.2 

Tabel Akun Pada Sekretariat Ditjen PP dan PL dan  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (SAP) 

Sekretariat Ditjen PP dan PL 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 

2010 (SAP) 

1. Pendapatan 

2. Belanja 

3. Aset 

4. Ekuitas 

5. Kewajiban 

6. Pembiayaan Sekretariat Ditjen 

PP dan PL 

1. Aset 

2. Kewajiban 

3. Ekuitas Dana 

4. Pendapatan 

5. Belanja 

6. Pembiayaan  

Sumber: Diolah penulis dari Sekretariat Ditjen PP dan PL Tahun 2010 dan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (SAP) 

 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya perubahan 

peraturan dari Sekretariat Ditjen PP dan PL Tahun 2010 ke PP Nomor 71 Tahun 

2010 terjadinya perubahan struktur sampai kepada penganggarannya. Struktur 

yang dimaksud merupakan kesatuan yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Struktur ini 

diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Sekretariat Ditjen PP dan PL dan 

organisasi yang bertanggung jawab melakasanakan urusan pemerintah tersebut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan penyusunan 

anggaran sangat dibutuhkan dalam pengklasifikasian penyusunan rencana 

anggaran, penatausahaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban, serta 

penyusunan neraca dan arus kas. 

Setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan 

pendanaan dengan keluaran penghasilan yang diharapkan dari program dan 
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kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan 

hasil tersebut. Belanja yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja dibagi 

kedalam kelompok belanja negara bruto dan belanja pemerintah pusat. 

Tabel 4.3 

Perbandingan Kebijakan Akuntansi Penting 

Antara Sekretariat Ditjen PP dan PL Tahun 2010 dengan PP 71/2010 

Pembahasan 
Sekretariat Ditjen 

PP dan PL 

Peraturan Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 (SAP) 

Keterangan 

Pengakuan 

Pendapatan 

 

Basis Kas Modifikasi Basis Kas, Dilakukan pada 

saat kas diterima di 

Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau oleh 

entitas pelaporan. 

Sesuai 

Pengakuan 

Belanja 

Basis Kas Modifikasi Basis Kas, Dilakukan 

berdasarkan terjadinya 

pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah 

atau entitas pelaporan. 

Sesuai 

Pengakuan 

Aset 

Diperlakukan pada 

akhir periode 

Basis Akrual, Dilakukan 

ketika hak klaim untuk 

mendapatkan arus kas 

masuk atau manfaat 

ekonomi lainnya dari entitas 

lain telah atau tetap masih 

terpenuhi, dan nilai klaim 

tersebut dapat diukur atau 

diestimasi. 

Sesuai 

Pengakuan 

Aset Tetap 

Dilakukan pada akhir 

periode 

Basis Akrual, Mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan, biaya 

perolehan aset dapat diukur 

secara andal, tidak 

Sesuai 
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Pembahasan 
Sekretariat Ditjen 

PP dan PL 

Peraturan Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 (SAP) 

Keterangan 

dimaksudkan untuk dijual 

dalam operasi normal 

entitas. 

Pengakuan 

Aset Lainnya 

Dilakukan pada akhir 

periode 

Basis Akrual, Tagihan 

penjualan angsuran diakui 

pada akhir periode akuntansi 

sebesar nilai nominal yaitu 

sebesar nilai rupiah tagihan 

yang belum dilunasi, 

kemitraan dengan pihak 

ketiga diakui berdasarkan 

harga perolehan pada saat 

bangunan atau aset tersebut 

selesai dibangun. 

 

Sesuai 

Pengakuan 

Kewajiban 

Dilakukan pada akhir 

periode 

Basis Akrual, Dilakukan 

pada saat dana pinjaman 

diterima atau pada saat 

kewajiban timbul 

Sesuai 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah diatur mengenai 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 PSAP No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Catatan Atas 

Laporan Keuangan sekurangkurangnya disajikan dengan susunan sebagai 

berikut: 

1.  Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian 

target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam pencapaian target. 
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2.  Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 

3.  Informasi tentang dasar penyusunan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang 

dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian 

penting lainnya. 

4.  Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan 

dalam lembar muka laporan keuangan. 

5.  Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

7.  Daftar dan skedul. 
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Tabel 4.4 

Neraca 

Klasifikasi Aset 

Pada Sekretariat Ditjen PP dan PL dan  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (SAP) 

Sekretariat Ditjen PP 

dan PL 
 

Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2010 

(SAP) 

Aktiva Lancar 
 

Aset Lancar 

Belanja Dibayar Dimuka 
 

Belanja Dibayar Dimuka 

Investasi  
 

Investasi Jangka Panjang 

Aktiva Tetap 
 

Aset Tetap 

Dana Cadangan 
 

Dana Cadangan 

Aktiva Lain-lain 
 

Aset Lainnya 

Bangunan dan gedung   

 

 

Tabel 4.5 

Pos-pos Ekuitas 

Pada Sekretariat Ditjen PP dan PL dan  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (SAP) 

Sekretariat Ditjen PP dan PL 
Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2010 (SAP) 

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar 

Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Investasi 

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan 
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4.3 Komponen dan Unsur-unsur Laporan Keuangan  

 4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran  

 Dalam laporan realisasi anggaran yang termasuk unsur-unsur laporan 

keuangan adalah:  

a.  Pendapatan  

 1.  Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Sekretariat Ditjen PP 

dan PL yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan 

yang menjadi hak Sekretariat Ditjen PP dan PL, yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh Sekretariat Ditjen PP dan PL.  

 2.  Pendapatan diakui pada saat diterima Kas Umum Sekretariat Ditjen PP 

dan PL. Pendapatan diklasifikasikann terdiri dari PAD, Pendapatan 

Transfer dan Lain-lain Pendapatan Sekretariat Ditjen PP dan PL yang sah 

3.  Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan Azas Bruto, 

yakni dengan membukukan penerimaan bruto atas pendapatan. 

4.  Pengembalian/koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode 

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan, 

sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya 

dibukukan sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.  

 

  b.  Belanja  

   1.  Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Sekretariat Ditjen PP dan 

PL yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Laporan 

Keuangan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi 

beban) Sekretariat Ditjen PP dan PL.  
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   2.  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas Umum Sekretariat 

Ditjen PP dan PL. Khusus pengeluaran kepada pemegang kas diakui pada 

saat pertanggungjawaban.  

   3.  Belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan kedalam Belanja 

Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Tersangka.  

   4.  Koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada 

periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurangan belanja. 

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran 

belanja dibukukan dalam ekuitas dana lancar.  

 

 4.3.2 Neraca  

   Unsur yang tercakup dalam Neraca adalah:  

  a.  Aset  

   1.  Aset dalam Neraca diakui pada saat diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.  

   2.  Aset 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 dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara dengan 

alasan sejarah dan budaya. 

3.  Aset dibagi atas Aset Lancar dan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Investasi 

Jangka Panjang dan Dana Cadangan. 
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4.  Aset Lancar adalah dapat segera direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk 

dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan 

atau berupa kas dan setara kas. 

  b.  Kewajiban  

1.  Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat 

kewajiban timbul.  

2.  Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dariing 

kewajiban tersebut.  

3.  Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.  

  c.  Ekuitas Dana  

1.  Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.  

2.  Ekuitas dana lancar selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka 

pendek. Kelompok ekuitas dana lancar antara lain selisih antara 

pembiayaan anggaran, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, 

cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran 

utang jangka pendek.  

3.  Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang 

tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya 

dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 

4.  Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang 

dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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4.4 Pembahasan  

 4.4.1 Analisa Perbandingan Laporan Keuangan Pada Sekretariat Ditjen PP 

dan PL dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 

4.4.1.1 Konversi Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

 1) Konversi Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

  a) Konversi Pendapatan 

Konversi atas penyajian pendapatan Sekretariat Ditjen PP dan 

PL per 31 Desember 2010 dapat diketahui bahwa proses konversi 

pendapatan dilihat dari segi pencatatan realisasinya sudah sesuai 

dengan format yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PP dan PL telah 

sesuai dengan penyajian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 01.  

    b) Konversi Belanja 

Pos Belanja per 31 Desember 2010 pada Sekretariat Ditjen PP dan PL. 

Berdasarkan laporan keuangan dapat diketahui bahwa proses konversi 

belanja yang dilakukan Sekretariat Ditjen PP dan PL terdiri dari 

belanja rupiah murni dan belanja hibah, dala penyusunannya setelah 

dibandingkan dengan SAP telah sesuai dengan penyajian laporan 

keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 

2010 Nomor 01.  
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4.4.1.2 Konversi Neraca 

 1) Konversi Pos-pos Aset 

  a) Konversi Aset Lancar 

Konversi atas penyajian aset lancar Sekretariat Ditjen PP dan 

PL per 31 Desember 2010 dapat diketahui bahwa proses konversi aset 

lancar yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PP dan PL telah sesuai 

dengan skema konversi aset lancar dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 01. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyajian aset lancar Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam 

neraca per 31 Desember 2010 telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 01. 

    b) Konversi Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2010 pada Sekretariat 

Ditjen PP dan PL. Berdasarkan laporan keuangan dapat diketahui 

bahwa proses konversi investasi jangka panjang yang dilakukan 

Sekretariat Ditjen PP dan PL telah sesuai dengan skema konversi 

investasi jangka panjang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP 

No. 71 Tahun 2010 Nomor 01. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian 

investasi jangka panjang Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam neraca 

per 31 Desember 2010 telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 01. 

c)  Konversi Aset Tetap 

 Konversi atas belanja aset tetap Sekretariat Ditjen PP dan PL untuk 

tahun anggaran 2010 karena Sekretariat Ditjen PP dan PL menyajikan 

secara rinci subakun asset tetap yang diteliti dapat diketahui bahwa 
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konversi aset tetap yang dilakukan Sekretariat Ditjen PP dan PL telah 

sesuai dengan skema konversi aset lainnya dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 01. 

d)  Dana Cadangan 

 Pengaturan dana cadangan dalam Sekretariat Ditjen PP dan PL sama 

dengan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 

2010 Nomor 01. Dana cadangan di neraca disajikan sebesar akumulasi 

nilai dana cadangan. 

e)  Konversi Aset Lainnya 

 Konversi atas aset lainnya pada Sekretariat Ditjen PP dan PL per 31 

Desember 2010, Berdasar laporan keuangan pada Sekretariat Ditjen 

PP dan PL dapat diketahui bahwa konversi aset lainnya yang 

dilakukan Sekretariat Ditjen PP dan PL telah sesuai dengan skema 

konversi aset lainnya dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 

71 Tahun 2010 Nomor 01. 

   2)  Konversi Pos-pos Kewajiban 

Proses konversi kewajiban pada Sekretariat Ditjen PP dan PL per 31 

Desember 2010, berdasar laporan keuangan pada Sekretariat Ditjen PP 

dan PL dapat diketahui bahwa konversi kewajiban yang dilakukan 

Sekretariat Ditjen PP dan PL telah sesuai dengan skema konversi 

kewajiban dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 

Nomor 01. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian kewajiban dalam 

neraca Sekretariat Ditjen PP dan PL per 31 Desember 2010 telah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 

01. 
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3)  Konversi Pos-pos Ekuitas 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 Nomor 

01 pos-pos ekuitas Sekretariat Ditjen PP dan PL tidak dapat langsung 

dikonversi dengan cara pemetaan ke dalam versi SAP karena perbedaan 

pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, ekuitas Sekretariat Ditjen 

PP dan PL per 31 Desember 2010 hasil konversi disusun sebagai 

pasangan akun-akun asset dan kewajiban Sekretariat Ditjen PP dan PL 

sebelumnya. 

 

 4.4.2  Penyajian Laporan Keuangan dengan Perbandingan PP No. 71 Tahun 

2010 

  a.  Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PP dan PL untuk Tahun 

Anggaran 2010 menyajikan informasi atas pelaksanaan semua kegiatan yang 

telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan. 

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sudah mengikuti format yang ada 

pada PP No. 71 Tahun 2010 untuk beberapa penyajian. Penulisan judul sudah 

sesuai dimana susunannya terdiri dari nama entitas pelaporan/pemerintah 

daerah, judul laporan, namun dalam penulisan tahun anggaran hanya 

mencantumkan tahun anggaran berjalan sementara berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintah tahun anggaran dibuat selain untuk tahun anggaran 

yang berjalan juga tahun anggaran sebelumnya. 

Pada pos Pendapatan, tidak ada ditemukan perbedaan penyajiannya dengan 

PP No. 71 Tahun 2010 yaitu Pendapatan bersumber dari dua bagian 

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dari Transfer Pemerintah Pusat 
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(Dana Perimbangan). Sementara untuk Pendapatan Lain-lain yang sah tidak 

adanya penerimaan kas di Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, hal ini 

mengingat pada tahun 2010 tidak adanya kejadian yang signifikan yang 

terjadi di Sekretariat Ditjen PP dan PL yang menyebabkan pemerintah daerah 

memerlukan bantuan-bantuan tersebut. 

Pada penyajian Belanja, Sekretariat Ditjen PP dan PL membagi Belanja 

menjadi Belanja Aparatur dan juga Belanja Publik. Belanja Aparatur ini 

kemudian dibagi lagi menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi 

dan Pemeliharaan dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Publik dibagi lagi 

menjadi Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi 

Hasil dan Bantuan Sosial. 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 seharusnya Belanja hanya terdiri dari 

Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Jadi dengan kata 

lain penyajian laporan realisasi anggaran tidak sesuai dengan PP No. 71 

Tahun 2010. Yang mana dalam penyajiannya Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan tidak perlu dua kali disajikan yaitu dalam Belanja Aparatur dan 

Belanja Publik seharusnya cukup disajikan dalam Belanja Aparatur. 

Demikian juga dengan Belanja Modal, yang merupakan pos tersendiri 

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, namun dalam laporan realisasi anggaran 

dimasukkan kedalam pos Belanja Aparatur dan juga Belanja Publik. Selain 

itu Belanja Modal tidak menjelaskan item-item apa saja yang termasuk 

didalamnya sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan 

transparan. Untuk Belanja Bagi Hasil menurut PP No. 71 Tahun 2010 bukan 

bagian dari Belanja Publik seharusnya dimasukkan kedalam Belanja Operasi. 
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  b.  Neraca 

Untuk penyajian Neraca disajikan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, 

diawali dengan nama entitas pelaporan/pemerintah, judul dan tahun yang 

berjalan juga tahun anggaran sebelumnya. 

Neraca yang ada di Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen PP dan PL dilihat 

dari segi pencatatan akun-akunnya sudah sesuai dengan format yang ada 

dalam PP No. 71 Tahun 2010. Untuk pos Aset dibagi menjadi: a) Aset 

Lancar, b) Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Nonpermanen 

dan Investasi, c) Aset Tetap, d) Dana Cadangan Permanen dan e) Aset 

Lainnya. Untuk pos Kewajiban dibagi menjadi: a) Kewajiban Jangka Pendek 

dan b) Kewajiban Jangka Panjang. Untuk pos Ekuitas dibagi menjadi: a) 

Ekuitas Dana lancar, b) Ekuitas Dana Investasi dan c) Ekuitas Dana 

Cadangan. Jadi untuk penyajian Neraca tidak terdapat kesalahan dalam 

pencatatan akun-akunnya dan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. 

  c.  Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 Sekretariat Ditjen PP dan PL 

menyajikan informasi mengenai tujuan penyusunan Laporan Keuangan, dasar 

penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang 

dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting 

lainnnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban. Tujuan 

penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menggambarkan posisi 

keuangan yang utuh kepada masyarakat, dan juga agar terciptanya 

akuntabilitas, manajerial dan transparansi. 

Kebijakan akuntansi yang digunakan yaitu Laporan Keuangan disusun 

berdasarkan format yang ada dalam PP No. 71 Tahun 2010, masa 
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pembukuannya 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2010, mata uang yan 

digunakan adalah rupiah dan bila terdapat valuta asing akan disetarakan 

dengan Rupiah yang kursnya disesuaikan dengan BI pada tanggal Neraca. 

Basis akuntansi yang digunakan Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan dan Basis Akrual untuk Pengakuan Aset, Kewajiban 

dan Ekuitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Analisis Kesesuaian Laporan 

Kuangan pada Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan RI dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan RI telah melakukan 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang 

dihasilkan pada akhir tahun ( Tahun Anggaran 2010 ) terdiri dari : Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format 

dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

5.2 Saran 

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah : 

1. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya 

hendaknya Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI mulai 

berpedoman kepada standar akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang 

sepenuhnya yang sudah menggunakan basis akrual agar pengelolaan keuangan 

daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang 

disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. 

2. Perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka 

pengelolaan keuangan. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui 
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perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta 

melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah 

ada, 

3. Bagi setiap kementerian kesehatan hendaknya menggunakan sistem 

komputerisasi yang dapat mempermudah pekerjaan pencatatan dan penyusunan 

Laporan Keuangan dan memanfaatkannya bagi pengendalian manajemen 

keuangan. 

4.  Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengambil PSAP lebih banyak, tidak 

hanya terbatas dengan dua PSAP saja. 

5.  Bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat memperluas ruang lingkup unit kerja 

yang ada di Kementrian Kesehatan RI, tidak hanya terbatas dalam Direktorat 

Jenderal PP dan PL.  
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