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“Semua orang tidak perlu 

menjadi malu karena pernah 

berbuat kesalahan, selama ia 

menjadi lebih bijaksana 

daripada sebelumnya” 
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ABSTRACT 

 

This Research’s aim is to know how far the effort of the DPPKAD of Karanganyar 

Regency in the implementation of the government accrual basic accounting system and 

the obstacles which faced. The primary datas are gained from deep interview and 

quitionaire. The quitionaires are given to the employees of Accounting and Regency’s 

Assets Bureau. The results of this research find that there’s so many effort that the 

DPPKAD of Karanganyar Regency had done, such as necessary condition that consist of 

commitment built, quality human resources, enough maintenance budgeting, and also 

sufficient condition that consist of adequate technologies, accounting policy and 

procedures that had been prepared. The obstacles that they’re faced is from regulation 

aspect, that there’s no Ministry’s Regulation for the continuence of PP No.71/2010 

Article 7 Subsection 3, which the implementation of Government Accounting Standard for 

accrual basic of th govenment is regulated by Ministry’s Regulations. 

 

Keywords : Government Accounting Standard, Accrual Basic 
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SARIPATI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah 

berbasis akrual, dan juga kendala yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan 

dengan penelitian seperti Perda, APBD, dan kebijakan akuntansi. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner. Kuesioner diberikan pada pegawai 

di Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah. Hasil penelitian menemukan 

bahwa banyak upaya yang telah dilakukan DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 

Seperti necessary condition yang terdiri dari membangun komitmen, membentuk 

SDM yang berkualitas, dana pemeliharaan yang cukup serta sufficient condition 

yang terdiri dari teknologi yang memadai, kebijakan akuntansi dan prosedur yang 

telah disiapkan. Kendala yang dihadapi adalah aspek regulasi yakni belum adanya 

Permendagri mengenai tindaklanjut PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 3, dimana 

penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 

 
Kata Kunci :  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Basis Akrual 
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PENDAHULUAN 

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian 

seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri 

dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat serta memiliki hak 

dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, 

diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 12 Tahun 

2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP No. 71 Tahun 2010 yang 

pada dasarnya pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang 

mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual. 

Dalam PP No.71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penerapan 

SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari SAP 

Berbasis Kas Menuju Akrual kemudian menjadi SAP Berbasis Akrual. SAP 

Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi 

entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual sedangkan untuk 

SAP Berbasis  Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. 

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual hanya mengakui aset, utang, dan 

ekuitas dana yang berbasis akrual, serta pendapatan, belanja, dan pembiayaannya 

berbasis kas. Sedangkan dalam SAP Berbasis Akrual yang berbasis akrual adalah 

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan, serta pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui 

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.  

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi 

keuangan daerah berbasis akrual (basis accrual), sistem yang digunakan adalah 
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sistem akuntansi tata buku tunggal (single entry accounting system) berbasis kas 

(basis cash). Sistem pencatatan single entry ini sangat sederhana yaitu hanya 

mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas 

bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang 

akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry sangat sederhana 

dan mudah dipahami, namun disamping itu juga mempunyai banyak kelemahan. 

Menurut Bastian (2003:3), sistem akuntansi yang berbasis kas memiliki 

kelemahan sebagai berikut: (a) informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya 

dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem 

akuntansi berbasis kas; (b) relevansi laporan keuangan bagi para pengambil 

keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan 

mengabaikan aliran sumber daya lain. (c) pertanggungjawaban ke publik terbatas 

pada penggunaan kas saja, tidak dicantumkan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan aktiva lainnya dan utang atau kewajiban. 

Banyaknya kekurangan dari single step berbasis kas tersebut menuntut 

pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. 

Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat 

mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah berupa Laporan 

Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan 

Keuangan (financial reports) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 Karakter dalam sistem yang baru adalah double entry dan basis akrual 

(accrual basis). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai 

laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa 

depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang. Ngumar 

(2001:149) mengungkapkan keberpihakannya pada basis akrual dengan 

menyatakan bahwa umumnya sistem pencatatan berbasis akrual lebih akuntabel 
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daripada sistem yang berbasis kas, karena dengan menggunakan basis akrual akan 

didapatkan informasi tentang dana secara wajar pada akhir periode, apalagi tahun 

anggaran sudah dipergunakan tahun takwim sehingga dapat dimatch dan dicut-off 

hak dan kewajiban pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi. 

Dasar akuntansi yang memenuhi tuntutan tentang laporan keuangan adalah 

basis akrual. Akan tetapi, karena penerapan basis akrual secara sepenuhnya pada 

sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan banyak perubahan pada sumber 

daya manusia dan teknologi, maka penerapan basis akrual dilakukan secara 

bertahap melalui suatu proses transisi (Abdul Halim, 2002:40). 

 Setiap perubahan dan pergantian akan selalu membawa dampak positif 

atau negatif sekecil apapun. Dengan perubahan sistem akuntansi keuangan daerah 

dari sistem sebelumnya yang telah mengakar dan membudaya (single entry 

berbasis kas menjadi double entry berbasis akrual) tentu akan membawa suatu 

permasalahan tersendiri. Hidayatullah (2010) mengatakan pengadopsian sistem 

akrual tidak hanya bertujuan standar dan format penyajian laporan keuangan 

belaka. tetapi juga berdampak pada berubahnya sistem penyusunan anggaran. Di 

samping itu, pengadopsian sistem akuntansi akrual mau tidak mau akan 

mempengaruhi sistem dan pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain, 

akrualisasi sistem akuntansi pemerintahan selain merubah format akuntabilitas 

keuangan, juga akan berdampak pada kebijakan fiskal dan kinerja pemerintah 

Indonesia di masa yang akan datang. 

Kabupaten Karanganyar belum menerapkan basis akrual seperti yang 

diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Pengelolaan keuangan Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah dinilai masih amburadul, karena terdapat sejumlah 

laporan pertanggung jawaban yang belum beres (Ferdinand, 2012). Namun belum 

lama ini Pemkab Karanganyar juga mendapat penghargaan urutan ke empat dalam 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik, namun itu saja belum 

cukup. Maka dari itu untuk mulai menerapkan basis akrual tersebut beberapa 

kesiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, seperti belum lama 
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ini mengadakan lomba pengelolaan aset yang diharapkan dapat membuat laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAP dan peningkatan kualitas laporan keuangan. 

Selain di Kabupaten Karanganyar, ada beberapa daerah yang masih belum 

menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Seperti penelitian yang dilakukan 

Winda (2011) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, dimana disana belum 

mengikuti standar yang ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 untuk 

menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual atau basis akrual modifikasian 

akrual. Sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh bagian keuangan 

Pemerintah Kabupaten Pacitan juga masih menggunakan sistem yang lama yaitu 

sistem akuntansi berbasis kas (Irafahmi, 2005). 

Dari fenomena tersebut penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris mengenai upaya dan persiapan yang dilakukan, serta 

kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam 

implementasi sistem akuntansi yang berbasis akrual. Penelitian ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan saran dan informasi yang bermanfaat bagi Pemkab 

Karanganyar serta kontribusi akademik dalam pengembangan sistem akuntansi 

pemerintahan di Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

 Menurut Ritonga, Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-

prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Akuntansi 

Pemerintah Daerah, 2010) 

 Menurut Pasal 1 ayat 3 PP No.71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 

 PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit pada 

tanggal 22 Oktober 2010. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi 
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Pemerintah (KSAP). Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) menurut PP No.71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan 

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas (LPE), 

serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

  Sesuai dengan SAP Pasal 7, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat 

dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual 

menjadi penerapan SAP Berbasis Kas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada 

Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk 

menerapkan SAP Berbasis Akrual sedangkan untuk SAP Berbasis  Akrual 

terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera 

diterapkan oleh setiap entitas. 

Tabel 1. Perbedaan Basis Kas dan Basis Akrual 

 Basis Kas (Cash Basis) Basis Akrual (Accrual Basis) 

Komponen 

Laporan 

Keuangan 

1. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 

2. Neraca 

3. Laporan Arus Kas 

(LAK) 

4. Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) 

1. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih 

3. Neraca 

4. Laporan Operasional (LO) 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 

6. Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE) 

7. Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) 

Pengakuan 

Pendapatan 

Pengakuan pendapatan pada 

basis kas adalah pada saat 

penerimaan pembayaran 

secara kas. Dalam konsep 

Saat pengakuan pendapatan 

pada basis akrual adalah pada 

saat mempunyai hak untuk 

melakukan penagihan dari 
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cash basis menjadi hal yang 

kurang penting mengenai 

kapan munculnya hak untuk 

menagih. Makanya dalam 

cash basis kemudian muncul 

adanya metode penghapusan 

piutang secara langsung dan 

tidak mengenal adanya 

estimasi piutang tak tertagih 

(Ritonga, 2004:3). 

hasil kegiatan. Dalam konsep 

basis akrual menjadi hal yang 

kurang penting mengenai 

kapan kas benar-benar 

diterima. Maka dalam basis 

akrual kemudian muncul 

adanya estimasi piutang tak 

tertagih, sebab penghasilan 

sudah diakui padahal kas 

belum diterima (Ritonga, 

2004:3). 

Pengakuan 

Biaya 

Pengakuan biaya dilakukan 

pada saat sudah dilakukan 

pembayaran secara kas. 

Sehingga dengan kata lain, 

pada saat pembayaran sudah 

diserahkan maka  

biaya sudah diakui pada saat 

itu juga (Ritonga, 2004:3). 

Pengakuan biaya dilakukan 

pada saat kewajiban membayar 

sudah terjadi. Sehingga dengan 

kata lain, pada saat kewajiban 

membayar sudah terjadi, maka 

titik ini dapat dianggap sebagai 

awal munculnya biaya 

meskipun biaya tersebut belum  

dibayar. Dalam era bisnis 

dewasa ini, perusahaan selalu 

dituntut untuk senantiasa  

menggunakan konsep basis 

akrual (Ritonga, 2004:3). 

 

Pengakuan Akuntansi 

Pengakuan (recognition) adalah penentuan kapan suatu transaksi akan 

dicatat di neraca sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu, dan 

pada laporan Realisasi Anggaran sebagai pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
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pada periode tertentu, sehingga dibutuhkan suatu sistem atas basis atau dasar 

akuntansi (Jaeni, 2003:60) 

 Berdasarkan kutipan Ulum (2004:96), International Accounting Standart 

Committe (IASC) Framework mendefinisikan pengakuan (recognition) sebagai 

proses memasukkan ke neraca dan laporan laba rugi (dalam konteks akuntansi 

keuangan daerah:laporna Realisasi Anggaran), elemen yang memenuhi definisi 

dan memenuhi kriteria pengakuan. Yang dimaksud elemen adalah elemen-elemen 

dalam laporan keuangan daerah yang menyangkut elemen neraca yaitu aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan elemen laporan realisasi anggaran yaitu 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kriteria pengakuan IAI ada 2, yaitu 

manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos (bagian dari elemen) tersebut akan 

mengalir dari atau kedalam entitas dan mempunyai nilai atau biaya dapat diukur 

dengan andal. 

a. Basis Kas (Cash Basis) 

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan pada saat kas 

diterima dan mengakui beban pada saat kas dibayarkan (Kieso, 2002:115) 

Dalam akuntasi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui 

ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas menurut IAI Kompartemen 

Akuntansi Sektor Publik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 

mengandung pengertian bahwa pendapatan diakui pada saat diterimanya kas oleh 

kas umum atau daerah atau entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat 

dikeluarkannya kas oleh kas umum atau daerah atau entitas pelaporan (Jaeni, 

2003:62). Definisi yang sama juga diungkapkan Arinta (1990:36). Disebut 

sebagai basis kas jika pembukuan dilakukan atas dasar penerimaan dan 

pembayaran tunai, sedangkan pembelanjaan dianggap sebagai pembelanjaan pada 

saat dibayar secara tunai. Pendapatan daerah diakui pada saat penerimaan kas 

daerah diterima oleh kas daerah dalam tahun anggaran tertentu, sebaiknya belanja 

diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas daerah. Untuk berbagai pendapatan 

dan pembiayaan yang memang karena sifatnyatidak dapat di-accrue dulu, 
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digunakan cash basis of accounting. Entitas pemerintah tidak menggunakan 

istilah laba. Penentuan sisa Perhitungan Anggaran lebih atau kurang untuk setiap 

periode tergantung pada selisih penerimaan, pendapatan, dan realisasi pembiayaan 

dengan seluruh belanja yang telah dibayar, sementara pendapatan dan belanja 

bukan tunai seperti bantuan asing dalam Realisasi Anggaran. Alasan IAI 

menggunakan basis kas untuk kepentingan pembandingan dengan anggaran, 

sehingga laporan realisasi dapat dibandingkan dengan anggaran yang masih 

menggunakan basis kas. 

Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas (Hamim Mustofa, 2004) 

antara lain: 

1. Laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan 

penggunaan sumber-sumber kas. 

2. Mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak 

membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi. 

3. Tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam 

suatu periode. 

 

Sedangkan kelemahan-kelemahan akuntansi berbasis kas (Hamim 

Mustofa, 2004) antara lain: 

1. Hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan. 

2. Mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada 

kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat 

sekarang dan saat mendatang. 

3. Tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of 

service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing). 

4. Tidak mampu memberikan informasi mengenai Laporan Aliran Kas sehingga 

tidak dapat mengetahui faktor yang menyebabkan adanya kenaikan atau 

penurunan kas daerah. 
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b. Basis Akrual (Accrual Basis) 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan ketika 

dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan 

waktu penerimaan atau pembayaran kas (Kieso, 2002:115). 

Menurut PP No.71 Tahun 2010 Basis akrual adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 

Akuntansi akrual adalah sebuah metode umum sistem pencatatan 

akuntansi double entry yang mempertemukan pendapatan dan biaya pada periode 

kedua hal tersebut berkaitan (Harun, 2009:43). Sistem akuntansi berbasis akrual 

ini mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya suatu peristiwa atau 

kejadian yang menyebabkan pihak-pihak yang terkait mengakui adanya 

penerimaan hak dan kewajiban. 

Manfaat-manfaat menerapkan akuntansi berbasis akrual (Hamim Mustofa, 

2004) antara lain: 

1. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber 

daya. 

2. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan 

kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan. 

3. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya. 

4. Memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam 

mendanai aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya. 

5. Membantu user dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya 

ke atau melakukan bisnis dengan entitas. 

6. User dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, 

efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut. 
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Basis akrual lebih mengasilkan produk laporan keuangan yang lebih 

informatif, karena bukan saja Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan 

yang dihasilkan. Akan tetapi Neraca dan Laporan Arus Kas yang menyajikan 

informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, investasi 

dan pembiayaan selama periode tertentu dapat ditampilkan, sehingga dengan basis 

akrual kinerja pemerintah dapat dievaluasi dengan baik. Dapat dikatakan bahwa 

dengan menggunakan basis akrual, informasi yang akan diperoleh dari basis-basis 

yang lain akan tersedia pula dengan hasil laporan yang lebih informatif, kelebihan 

dan manfaat yang ada pada basis akrual dibandingkan dengan kelebihan pada 

basis kas, dan juga kelemahan yang baru muncul ketika kelemahan pada basis kas 

dapat diatasi dengan basis akrual. 

 

Strategi Persiapan Penerapan Basis Akrual 

  

 Untuk persiapan penerapan basis akrual secara penuh tentu pemerintah 

memerlukan strategi. Medina (2011) menyatakan prasyarat pelaksanaan strategi 

terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu necessary condition dan sufficient condition. 

Necessary condition merupakan prasyarat yang dibutuhan agar suatu kondisi 

dapat tercapai. Kemudian pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal yang 

menjadikan kondisinya berubah menjadi kondisi yang mencukupi (sufficient 

condition). Necessary condition adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana 

pemeliharaan. 

 

Penerapan basis akrual dibutuhkan komitmen dari para pemimpin dan 

pejabat termasuk dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD. Komitmen 

adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk 

mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas (Robbins, 2002:284). 

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 

perubahan. Kemudian SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam 

jumlah yang memadai juga dibutuhkan. Masa awal penerapan akuntansi 
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pemerintahan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan, untuk 

itu pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang 

akuntansi pemerintahan. Penerapan basis akrual juga membutuhkan pendanaan 

yang cukup untuk investasi awal dan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan 

pembaharuan yang terus menerus, sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun 

sangat dibutuhkan. 

Persyaratan tambahan untuk mengubah kondisi menjadi sufficient 

condition adalah kebijakan akuntansi, prosedur, dan teknologi. Pengembangan 

dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual didesain sedemikian rupa sesuai 

dengan kondisi khas di daerah masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem 

dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penuh.  

Pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi, khususnya aplikasi 

penatausahaan & akuntansi yang mengakomodasi basis akrual di dalamnya agar 

penerapan basis akrual ini dapat sesuai harapan (Medina, 2011). 

Pelaksanaan Basis Akrual 

Negara yang pertama kali menggunakan laporan keuangan dan anggaran 

berbasis akrual adalah New Zealand. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain 

seperti USA serta Australia pada tahun 1997. Pada era 2000, langkah ini diikuti 

oleh hampir 22 negara dari 30 negara anggota OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), kemudian disusul oleh Malaysia dan Tanzania, 

pada tahun 2001 oleh Inggris dan Kanada, tahun 2003 oleh Afrika Selatan dan di 

tahun 2005 oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sedangkan negara-negara 

yang masih dalam proses untuk pindah ke akuntansi akrual adalah Perancis, 

Kepulauan Fiji, Indonesia, Republik Rakyat Cina, Filipina, Republik Korea, Sri 

Lanka, serta Mongolia. Penerapan basis akuntansi di negara-negara di dunia 

memang bervariasi, tetapi yang terpenting adalah manfaat akuntansi sendiri, yaitu 
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untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan 

(Medina, 2011). 

Akuntansi akrual dipandang sangat populer dalam perjalanan reformasi 

sektor publik, usaha ini memerlukan kesiapan tenaga kerja yang lebih terampil 

dalam tata buku pemerintahan (Harun, 2009:14). Namun, masih terdapat kritik 

yang mengatakan bahwa akuntansi akrual lebih cocok untuk dunia usaha karena 

sektor publik lebih berorientasi pada pelayanan daripada mencari laba. 

Penerapan akuntansi akrual merupakan suatu teknologi informasi untuk 

menciptakan transparansi yang lebih besar atas aktivitas sektor publik yang 

akhirnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta memperbaiki 

kualitas pengambilan keputusan. Salah satu kekurangan paling mendasar negara-

negara berkembang dalam upaya mereka menciptakan akuntabilitas yang lebih 

besar atas penggunaan aset publik adalah kelemahan yang akut dalam sistem 

akuntansi dan manajemen keuangan negara (Harun, 2009:39). 

Faktor yang juga berpengaruh dalam keberhasilan perubahan akuntansi 

pemerintah adalah ada tidaknya dukungan dari karakteristik lingkungan sosial 

pemerintah, karakterisitik sistem politik dan administrasi pemerintah yang 

kondusif, serta seberapa serius kendala yang dihadapi (Harun, 2009:120). 

Sedangkan menurut Christensen (2002), keberhasilan adopsi akuntansi akrual 

untuk sektor publik tergantung pada hadirnya stimuli yang mendorong terjadinya 

reformasi, interaksi positif antara promotor inovasi akuntansi pemerintahan dan 

ada tidaknya kendala yang secara potensial menghalangi kesuksesan reformasi. 

Selain itu setiap negara juga mengalami kendala yang berbeda-beda dalam 

penerapan basis akrual. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam 

penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (Harun, 2009:131) 

diantaranya: 

1. Penyusunan standar yang tidak independen 

2. Produk hukum yang saling bertentangan 
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3. Minimnya dukungan politik elit pemerintah 

4. Kurangnya respon dari DPR dan masyarakat 

5. Kurangnya staf yang berkualitas 

6. Kendala reformasi akuntansi pada tingkat pemerintah daerah 

 

Menurut Wansur (2011) kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi 

berbasis akrual, diantaranya: 

1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai 

Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS 

yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program 

peningkatan kualitas SDM ada di pemerintah daerah. Apalagi dengan 

adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ketika 

SDM yang terbatas kemudian harus dibagi lagi. 

2. Struktur organisasi 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah 

harus menyusun struktur organisasi baru dimana ruang untuk akuntansi 

semakin terbuka. Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM 

akuntansi menjadi persoalan yang semakin berat. 

3. Aspek regulasi 

Ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait 

akuntansi pemerintahan mengakibatkan Pemerintah Daerah kurang serius 

untuk melaksanakan akuntansi. Pemerintah Daerah merasa dijadikan objek 

karena beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan tidak sejalan. 

4. Aspek sosialisasi dan pendampingan 

Sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Komite Standar Akuntansi 

Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak-pihak lain telah 

berjalan, tetapi masih sangat kurang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain masalah pendanaan serta wilayah dengan akses 

transportasi yang cukup sulit seperti wilayah-wilayah di pedalaman 

Kalimantan atau Papua. 
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5. Pemberian sanksi 

Sampai dengan saat ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah apabila tidak melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah. Opini 

Badan Pemeriksa Keuangan berupa “Tidak Wajar” atau “Disclaimer” 

hanya sekedar opini, tidak ada akibat hukum apapun. Dengan tidak adanya 

sanksi yang tegas maka dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak 

serius. 

6. Kemauan Politik 

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah sangat terkait dengan itikad 

pimpinan atau kemauan politik pemegang kekuasaan. Dengan 

diterapkannya sistem yang baik akan memperkecil ruang untuk melakukan 

penyimpangan, sehingga apabila tidak ada komitmen yang kuat dari 

pimpinan maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar, khususnya pada bidang akuntansi 

dan aset daerah. DPPKAD merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tujuan 

dari DPPKAD diantaranya meningkatkan upaya perbaikan terhadap mutu 

pelayanan dibidang keuangan daerah, menjadikan mutu pertanggung jawaban 

anggaran daerah sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 

yang transparan, serta meningkatkan profesionalisme SDM dibidang keuangan 

(dppkad.karanganyarkab.go.id). 

Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder, 

diperoleh dari dokumen yang relevan dengan penelitian seperti Perda, APBD, dan 

kebijakan akuntansi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di 
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Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta kuesioner yang diberikan pada 

pegawai. 

Data dari wawancara mengenai kondisi sistem akuntansi Kabupaten 

Karanganyar dan kondisi kepegawaian diperoleh dari Ir. Indah Sumarahadi 

Kiranarini sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah mengkoordinasi 

penyusunan laporan keuangan dan pelaksana monitoring, evaluasi serta menilai 

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala. Data wawancara 

berikutnya untuk mengetahui tentang sistem akuntansi yang diterapkan dan 

pelaksanaannya, kondisi kepegawaian khususnya pada bagian akuntansi diperoleh 

dari Sri Asih Handayani, SE, MM sebagai Kepala Bidang Akuntansi. Tugas dan 

fungsinya antara lain pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai 

bidangnya, mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi dan pembinaan teknis 

akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta persiapan dan 

penyusunan laporan keuangan. 

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan pemahaman para 

pegawai dalam upaya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Kuesioner 

diberikan pada pegawai di bidang akuntansi yang ada di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 

 

Teknik Analisis 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Untuk memenuhi tujua

n penelitian, yang pertama adalah melakukan identifikasi upaya yang dilakukan P

emerintah Kabupaten Karanganyar dalam penerapan basis akrual baik dari dari fa

ktor Necessary condition yang terdiri dari komitmen dari para pemimpin dan peja

bat, kapasitas SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi, dan dana pemelih

araan yang cukup untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya penerapan sist

em akuntansi akrual. Kemudian dari segi faktor sufficient condition yang terdiri da

ri kebijakan akuntansi yang didesain sesuai dengan kondisi Pemerintah Kabupaten 
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Karanganyar. Kemudian prosedur yang menjelaskan teknik pencatatan, penyiapan 

dokumen sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penu

h, dan juga faktor teknologi yang mampu mengakomodasi basis akrual dalam seb

uah aplikasi penatausahaan. 

 

Kedua melakukan identifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar, seperti faktor kualitas SDM, struktur organisasi, aspek re

gulasi, dan aspek sosialisasi. Kemudian yang ketiga  wawancara pada bagian akun

tansi mengenai persiapan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dialami dala

m persiapan penerapan basis akrual. Kemudian hasil tersebut akan dianalisis lanju

t hingga mendapat kesimpulan. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Upaya-Upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar Dalam Implementasi Sistem Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual 

Berdasarkan strategi persiapan penerapan basis akrual yang dikemukakan oleh 

Medina (2011), upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar untuk mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintah berbasis 

akrual adalah sebagai berikut : 

1. Necessary Condition 

a. Komitmen 

Komitmen dari para pemimpin mengenai sistem akuntansi berbasis 

akrual ini sudah dibangun semenjak adanya peraturan pemerintah muncul. 

Pada tahun 2011 mengikuti sosialisasi mengenai wacana PP No. 71 Tahun 

2010. Dalam Pasal 7 ayat 3 terkait Permendagri, menginstruksikan untuk 

menganggarkan dan membentuk tim persiapan penerapan sistem akuntansi 

berbasis akrual. Sampai awal tahun 2013 Permendagri belum turun, tetapi 
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kemudian DPPKAD Kabupaten Karanganyar menganggarkan kembali dan 

membentuk tim yang diambil dari inspektorat, Kabupaten Karanganyar sendiri, 

dan hukum. 

Selain itu, Kepala Bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar melakukan konsultasi dengan IAI pada pertengahan bulan Juni 

2013 tentang Permendagri untuk menindaklanjuti PP No. 71 Tahun 2010. IAI 

menyarankan untuk menunggu Permendagri tersebut muncul sampai bulan Juli 

2013 dan mempersiapkan konsep akrual basis. 

Kepala Bagian Akuntansi dan Aset Daerah di DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar sebaik mungkin membangun komitmen dimulai dari lingkungan 

internal kemudian eksternal. Internal yang dimaksud adalah membangun 

komitmen pemimpin dengan para staff, sedangkan eksternal adalah kaitannya 

dengan pihak diluar DPPKAD Kabupaten Karanganyar seperti BPKP dan IAI. 

Diskusi yang telah dilakukan DPPKAD Kabupaten Karanganyar dengan BPKP 

dan IAI sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Hal tersebut merupakan upaya 

untuk menunjukkan komitmen dari pemimpin untuk menerapkan sistem 

akuntansi berbasis akrual. Namun, diskusi yang pernah dilakukan tersebut 

dilakukan tidak rutin atau dilakukan ketika dibutuhkan dan adanya materi yang 

dibahas. Sehingga komitmen dirasa masih sangat kurang jika hanya melakukan 

diskusi saja. 

Sejauh ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Akuntansi DPPKAD Kabupaten Karanganyar tidak hanya fokus pada 

membangun komitmen dalam upaya implementasi sistem akuntansi pemerintah 

berbasis akrual tetapi lebih fokus pada upaya untuk mendapatkan opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) pada laporan keuangannya. Hal ini yang dapat 

menyebabkan rendahnya komitmen DPPKAD Kabupaten Karanganyar 

sehubungan dengan upaya implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis 

akrual. 
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b. Kapasitas SDM 

Berikut adalah susunan struktur pegawai dengan jumlah staf pada setiap 

bagian akuntansi dan aset daerah yang ada di DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar. 

Tabel 2. Struktur Pegawai di DPPKAD Kabupaten Karanganyar 

BAGIAN AKUNTANSI Jumlah Pegawai 

- Kabid Akuntansi 

- Kasi Pembukuan, Pelaporan dan 

Informasi Keuangan 

- Staf Kasi Pembukuan, Pelaporan dan 

Informasi Keuangan 

1 orang 

1 orang 

 

8 orang 

BAGIAN ASET DAERAH  

- Kabid Aset Daerah 

- Kasi Pengendalian dan Analisa Aset 

Daerah 

- Staf Kasi Pengendalian dan Analisa 

Aset Daerah 

- Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Aset Daerah 

- Staf Kasi Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Aset Daerah 

1 orang 

1 orang 

 

3 orang 

 

1 orang 

 

3 orang 

JUMLAH 19 orang 

 

SDM yang menguasai konsep akuntansi hampir semua memahami, 

terutama terkait sistem akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut ditunjukkan dari 

rata-rata latar belakang pendidikan staf bagian akuntansi dan aset daerah adalah 

akuntansi dan rata-rata lama bekerja selama 13 tahun. Secara tidak langsung 

staf pada bagian akuntansi dan aset daerah banyak belajar mengenai akuntansi 

pemerintahan. 
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Beberapa staf dari bagian akuntansi dan aset daerah juga pernah 

ditugaskan untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan oleh 

Universitas Gajah Mada (UGM). Khususnya di bidang akuntansi, yang 

memiliki 3 staf dibawah pimpinan Kasi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi 

Keuangan diberi tugas untuk penyusunan konsep akuntansi berbasis akrual. 

Satu staf yang berkompeten dalam analisa akan menganalisis dan menyusun 

Laporan Operasional (LO), sedangkan dua staf lainnya menyusun Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Dengan staf yang berkompeten tersebut dapat 

mempermudah DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam upaya menerapkan 

sistem akuntansi berbasis akrual. 

c. Dana pemeliharaan 

Dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar pada tahun 2012 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) sebesar dua milyar lebih. Namun setelah direalisasikan 

ternyata dana tersebut tidak mencapai dua milyar atau jika selisihnya 

diprosentasekan kurang lebih sebesar 0,45% dari dana yang dianggarkan. Dana 

pemeliharaan yang dianggarkan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar antara 

lain pemeliharaan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan 

komputer baik aplikasi atau sistem serta pemeliharaan jaringan internet. 

Dilihat dari kondisi yang ada dan realisasi anggaran selama ini di 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar, dapat disimpulkan bahwa di DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar masih ada kecukupan dana. Hal tersebut tidak 

mengganggu upaya-upaya yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar. 

 

2. Sufficient Condition 

a. Kebijakan akuntansi 

DPPKAD sudah menyiapkan konsep akuntansi yang sebelumnya sudah 

di diskusikan oleh pimpinan dan pihak dari IAI. Pada bulan Juni tahun 2013, 
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Permendagri yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah belum 

turun. Namun DPPKAD Kabupaten Karanganyar telah menyusun draft 

mengenai konsep akuntansi dengan metode adopsi sudah jadi dan siap 

konsultasi kembali dengan IAI. Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang 

sesuai PP No. 7 Tahun 2010 sudah mulai diadopsi oleh DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar khususnya di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  

b. Prosedur 

Prosedur sistem akuntansi berbasis akrual baik dari pencatatan, 

penyiapan dokumen sampai penyusunan laporan keuangan berbasis akrual 

sudah disiapkan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut 

bertujuan untuk persiapan ketika standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

akan diimplementasikan di DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Sistem dan 

prosedur akuntansi berbasis akrual juga dibuat secara tertulis atau dalam Buku 

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 

Sistem dan prosedur seperti sistem pendapatan, sistem penganggaran, 

sistem penatausahaan, dan sistem gaji menggunakan sistem yang telah 

disediakan oleh BPKP. Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA). Pemisahan tanggung jawab fungsional atau otorisasi sangat 

jelas dapat dilihat pada struktur organisasi dimana setiap bagian atau setiap staf 

memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan aturannya. 

c. Teknologi 

Teknologi yang dimiliki oleh DPPKAD, khususnya aplikasi 

penatausahaan dan akuntansi mengadopsi dari sistem yang disediakan oleh 

BPKP yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Setiap staf 

memiliki komputer dengan aplikasinya yang lengkap. Bidang akuntansi dan 

aset daerah memiliki 3 administrator untuk memeriksa rutin komputer dan 

aplikasi yang ada serta memperbaiki jika terdapat kerusakan. Administrator ini 

sudah menggunakan database MySQL. MySQL merupakan jenis RDBMS 

(Relational Database Management System) yaitu database yang didalamnya 

terdapat tabel yang mempunyai hubungan atau relationship satu sama lain. 
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Database MySQL memiliki kelebihan diantaranya MySQL dapat berjalan stabil 

pada berbagai sistem operasi, dapat digunakan secara bersamaan, memiliki 

keamanan dengan sistem perizinan yang mendetail dan menggunakan 

password, dan menangani data dalam skala besar (Abdul Kadir:2002). 

Administrator tersebut diharapkan dapat membantu para staf jika terdapat 

kendala yang dapat menghambat kinerjanya. 
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Tabel 3. Ringkasan Temuan Upaya dan Kendala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Karanganyar Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

TEORI PENEMUAN KENDALA 

Necessary Condition 

a. Komitmen : Komitmen adalah 

sikap kesediaan diri untuk 

memegang teguh visi, misi serta 

kemauan untuk mengerahkan 

seluruh usaha dalam melaksanakan 

tugas (Robbins, 2002:284). 

 

 

 

 

b. Kapasitas SDM : Masa awal 

penerapan akuntansi basis akrual 

pemerintahan memerlukan SDM 

yang menguasai akuntansi 

 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar tidak hanya 

fokus pada membangun komitmen dalam upaya 

implementasi sistem akuntansi pemerintah 

berbasis akrual tetapi lebih fokus pada upaya 

untuk mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian) pada laporan keuangannya. 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar juga 

melakukan diskusi mengenai Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebanyak 3 

kali dengan pihak BPKP dan IAI. 

SDM yang menguasai konsep akuntansi hampir 

semua memahami, terutama terkait sistem 

akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut 

ditunjukkan dari rata-rata latar belakang 

 

Belum adanya Permendagri yang mengatur lanjut 

tentang implementasis basis akrual. Sehingga 

menyebabkan ketidakjelasan tentang sistem 

akuntansi pemerintah berbasis akrual. Diskusi yang 

dilakukan juga masih kurang karena adanya 

keterbatasan dari Permendagri tersebut. 

 

 

 

 

Tidak meratanya pelatihan pada staf khususnya 

pada bidang akuntansi dan aset daerah. DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar hanya mengirimkan 

beberapa staf saja untuk perwakilan dalam seminar 
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pemerintahan, maka pemerintah 

perlu secara serius menyusun 

perencanaan SDM dibidang 

akuntansi pemerintahan (Medina, 

2011). 

 

 

c. Dana pemeliharaan : Penerapan 

basis akrual juga membutuhkan 

pendanaan yang cukup untuk 

investasi awal dan untuk kegiatan-

kegiatan yang bersifat 

pemeliharaan (Medina, 2011). 

 

Sufficient Condition 

a. Kebijakan akuntansi : 

Pengembangan dokumen kebijakan 

akuntansi berbasis akrual didesain 

sedemikian rupa sesuai dengan 

pendidikan staf bagian akuntansi dan aset daerah 

adalah akuntansi dan rata-rata lama bekerja 

selama 13 tahun. Selain itu ada 3 staf dari bagian 

akuntansi dan aset daerah juga pernah 

ditugaskan untuk mengikuti seminar dan 

pelatihan yang diadakan oleh Universitas Gajah 

Mada (UGM). 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar  masih ada 

kecukupan dana. Hal tersebut tidak mengganggu 

upaya-upaya yang dilakukan oleh DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar. Anggaran untuk 

implementasi sistem akuntansi pemerintah 

berbasis akrual telah disiapkan namun belum 

terealisasi sampai saat ini. 

 

Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang sesuai 

PP No. 7 Tahun 2010 sudah mulai diadopsi oleh 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar, namun 

belum sepenuhnya. Adopsi tersebut khususnya 

dan pelatihan dikarenakan terbatasnya waktu. 

 

 

 

 

 

 

Alokasi biaya untuk implementasi sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual yang masih tidak jelas 

dikarenakan belum adanya kejelasan Permendagri 

tentang implementasi sistem akuntansi pemerintah 

berbasis akrual. 

 

 

 

Dikarenakan Permendagri belum muncul maka 

menyebabkan keterbatasan dalam implementasi 

sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

 



 

24 
 

kondisi khas di daerah masing-

masing (Medina, 2011). 

b. Prosedur : Sistem dan prosedur 

yang menjelaskan teknik-teknik 

pencatatan, penyiapan dokumen, 

sampai denganbasis akrual penuh 

(Medina, 2011). 

c. Teknologi : Aplikasi 

penatausahaan dan akuntansi yang 

mengakomodasi basis akrual di 

dalamnya agar penerapan basis 

akrual ini dapat sesuai harapan 

(Medina, 2011). 

 

hanya di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 

Sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual 

juga dibuat secara tertulis atau dalam Buku 

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi 

Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 

Aplikasi penatausahaan dan akuntansi 

mengadopsi dari sistem yang disediakan oleh 

BPKP yaitu Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) dan administrator di DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar sudah menggunakan 

database MySQL. 

 

 

Sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual 

sudah dibuat secara tertulis tetapi payung hukum 

yakni Permendagri belum turun maka DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar belum berani untuk 

menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual. 

DPPKAD masih menggunakan sistem yang lama 

atau yang belum menggunakan basis akrual, karena 

BPKP belum menerbitkan sistem yang baru 

tersebut. Hal ini disebabkan karena belum 

munculnya payung hukum atau Permendagri. 
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Kendala-Kendala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar Dalam Implementasi Sistem Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual 

Berdasarkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi berdasarkan Wansur (2011), 

diantaranya adalah : 

1. Aspek regulasi 

Ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait 

akuntansi pemerintah dinilai kurang serius. Hal ini dapat dilihat dari pergantian 

peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi pemerintah. PP No. 24 Tahun 

2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual yang selambat lambatnya 

diterapkan 5 tahun setelah peraturan tersebut keluar. Selain itu ada beberapa 

istilah yang berbeda yang digunakan dalam PP No. 24 Tahun 2005, misalnya 

saja Laporan Operasional yang disebut dengan Laporan Kinerja Keuangan. 

Setelah adanya PP No. 24 Tahun 2005 kemudian pada tahun 2010 

diubah dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Seperti 

yang dikatakan dalam Pasal 7 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010, yakni ketentuan 

lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual pada daerah diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. Sampai saat ini belum ada 

realisasi mengenai Peratuan Pemerintah Dalam Negeri terkait hal tersebut, hal 

ini sangat menghambat DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam upaya 

implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar tidak berani menerbitkan kebijakan akuntansi 

mengenai sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, karena DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar tidak memiliki payung hukum jika Peraturan 

Pemerintah Dalam Negeri tersebut belum direalisasikan. 

2. Aspek sosialisasi dan pendampingan 

Sosialisasi oleh Kementrian Dalam Negeri masih sangat kurang. Hal 

tersebut terlihat bahwa DPPKAD Kabupaten Karanganyar masih menunggu 

Peraturan Kementrian Dalam Negeri tentang tindak lanjut dari penerapan SAP 
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berbasis akrual. Belum adanya Permendagri tersebut mengakibatkan sosialisasi 

yang kurang, BPKP atau IAI saja juga menunggu Permendagri untuk tindak 

lanjut mengenai sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

3. Pemberian sanksi 

Sampai saat ini tidak ada sanksi yang diberikan jika suatu pemerintah 

daerah tidak melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah. Opini Badan 

Pemeriksa Keuangan mengenai laporan keuangan yang masih mendapat opini 

tidak wajar juga tidak ada akibat hukum apapun (Wansur, 2011). Tidak adanya 

sanksi tersebut mengakibatkan pelaksanaan peraturan pemerintah yang tidak 

serius. Seperti di DPPKAD Kabupaten Karanganyar juga lebih memilih fokus 

untuk memperbaiki laporan keuangan agar mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian. 

4. Kemauan politik 

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah sangat terkait dengan itikad 

pimpinan sebagai pemegang kekuasaan. Berdasarkan kutipan dari Wansur 

(2011) apabila tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan maka sistem tidak 

akan berjalan dengan baik, namun hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi 

yang ada. Karena sampai saat ini DPPKAD Kabupaten Karanganyar 

menantikan munculnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri sedangkan 

Kementrian Dalam Negeri belum juga merealisasikan. DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar sudah sangat antusias mengenai sistem akuntansi pemerintah 

yang baru namun dari pemerintah sendiri belum juga ada tindak lanjut lagi. Ini 

membuktikan bahwa komitmen dari pimpinan belum kuat. 
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Tabel 4.3 Ringkasan Kendala-Kendala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar Dalam Implementasi Sistem 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

TEORI PENEMUAN KETERANGAN 

a. Aspek regulasi : 

Ketidakkonsistenan dalam 

penerbitan peraturan 

perundangan terkait 

akuntansi pemerintahan 

mengakibatkan 

Pemerintah Daerah 

kurang serius untuk 

melaksanakan akuntansi. 

b. Aspek sosialisasi dan 

pendampingan : 

Sosialisasi oleh 

Kementerian Dalam 

Negeri, Komite Standar 

Akuntansi Pemerintah, 

Badan Pemeriksa 

Keuangan dan pihak-

pihak lain telah berjalan, 

tetapi masih sangat 

kurang. 

c. Pemberian sanksi : 

Sampai dengan saat ini 

tidak ada sanksi yang 

diberikan kepada 

Pemerintah Daerah 

apabila tidak 

Sampai saat ini belum ada 

realisasi mengenai Peratuan 

Pemerintah Dalam Negeri 

terkait hal tersebut, hal ini 

sangat menghambat 

DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar dalam upaya 

implementasi sistem 

akuntansi pemerintah 

berbasis akrual. 

Sosialisasi oleh Kementrian 

Dalam Negeri masih sangat 

kurang. Hal tersebut terlihat 

bahwa DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar masih 

menunggu Peraturan 

Kementrian Dalam Negeri 

tentang tindak lanjut dari 

penerapan SAP berbasis 

akrual. 

Sampai saat ini tidak ada 

sanksi yang diberikan jika 

suatu pemerintah daerah 

tidak melaksanakan Sistem 

Akuntansi Pemerintah. 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 
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melaksanakan Sistem 

Akuntansi Pemerintah. 

d. Kemauan Politik : 

Dengan diterapkannya 

sistem yang baik akan 

memperkecil ruang 

untuk melakukan 

penyimpangan, sehingga 

apabila tidak ada 

komitmen yang kuat dari 

pimpinan maka sistem 

tersebut tidak akan 

berjalan dengan baik. 

DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar sudah sangat 

antusias mengenai sistem 

akuntansi pemerintah yang 

baru namun dari pemerintah 

sendiri belum juga ada tindak 

lanjut lagi. Ini membuktikan 

bahwa komitmen dari 

pimpinan belum kuat. 

 

 

 

Sesuai 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar 

seperti membangun komitmen, memiliki SDM yang memadai baik kualitas 

maupun kuantitas, dana pemeliharaan yang cukup, kebijakan akuntansi dan 

prosedur yang telah disiapkan serta teknologi yang sudah memadai. Dari upaya 

yang dilakukan tersebut terdapat juga kendala yang dihadapi DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar. Diantaranya adalah tidak meratanya pelatihan pada staf karena 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar hanya mengirimkan beberapa staf saja untuk 

perwakilan dalam seminar dan pelatihan dan alokasi biaya yang masih belum jelas 

karena belum adanya Permendagri. 

Kendala-kendala lain yang juga dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar adalah aspek regulasi yakni belum adanya Permendagri mengenai 

tindaklanjut PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 3, dimana penerapan SAP berbasis 

akrual pada pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri). Selain ketidakjelasan dari aspek regulasi, DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar juga menghadapi kendala dari aspek pemberian sanksi. Tidak adanya 

sanksi inilah yang menyebabkan DPPKAD Kabupaten Karanganyar tidak segera 

menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar lebih memilih dan fokus pada upaya untuk mendapatkan opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) pada laporan keuangan DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar. 

 

Saran untuk DPPKAD Kabupaten Karanganyar untuk Meningkatkan Upaya 

Persiapan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

1. DPPKAD Kabupaten Karanganyar dapat memberikan pendidikan dan latihan 

lebih dalam lagi mengenai sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual agar 

SDM lebih matang jika sistem tersebut akan diterapkan. 

2. DPPKAD Kabupaten Karanganyar terus memperbaiki laporan keuangan, 

khususnya pada bagian aset daerah agar nilai aset yang tidak sesuai dengan 
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kenyataanya tidak melebihi nilai materialitasnya. Sehingga DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar segera mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian) dan melancarkan upaya implementasi sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual. 

3. DPPKAD Kabupaten Karanganyar mengadakan studi banding ke DPPKAD 

baik kota maupun kabupaten yang sudah menerapkan sistem akuntansi 

pemerintah berbasis akrual. 

 

Keterbatasan dan Saran Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan pada saat terjadi pergantian Kepala DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar yang diikuti dengan pergantian Sekretaris dan Kepala 

Bidang Akuntansi. Pergantian tersebut menyebabkan adanya perbedaan 

pendapat antara kepemimpinan sebelumnya dengan kepemimpinan yang 

sekarang. 

2. Penelitian ini hanya meneliti satu SKPD yaitu DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar. Untuk penelitian mendatang, sebaiknya menambah SKPD yang 

bisa digunakan untuk pembanding. 
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Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi 

Seksi Pengendalian 

dan Analisa Aset 

Daerah 

Seksi Pembukuan, 

Pelaporan dan 

Informasi Keuangan 

Seksi                Kas 

Daerah 

Seksi Perencanaan 

dan Penyusunan 

Anggaran 

Seksi Penagihan Seksi Pendaftaran dan 

Penetapan 

BIDANG PENDATAAN, 

PENGOLAHAN DAN 

PENETAPAN 

BIDANG PENAGIHAN, 

KEBERATAN DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK 

BIDANG ASET 

DAERAH 

BIDANG 

AKUNTANSI 

BIDANG 

PERBENDAHARAAN 

DAN KAS DAERAH 

BIDANG 

ANGGARAN 

SUBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
SUBAG 

KEUANGAN 

SUBAG 

PERENCANAAN 

SEKRETARIS 

KEPALA DINAS 

DPPKAD 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

LAMPIRAN 1 

Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar 
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LAMPIRAN 2 

Kerangka Wawancara 

 

 

 

 

  

 

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menerapkan sistem 

akuntansi berbasis akrual sesuai yang telah diatur dalam Standar 

Akuntansi Pemerintah SAP)? 

2. Bagaimana tanggapan atas adanya perubahan sistem akuntansi 

pemerintahan? 

3. Upaya: 

- Langkah atau tahapan yang dilakukan dalam upaya penerapan sistem 

akuntansi khususnya pada bidang yang terkait langsung (tindakan 

awal) 

- Komitmen dan dukungan seperti apa yang dilakukan baik dari kepala 

daerah, pemimpin maupun pegawai. 

- Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan SAP berbasis akrual 

- Kejelasan sistem atau prosedur mulai dari pencatatan, dokumen terkait, 

sampai menyusun laporan keuangan dengan basis akrual penuh. 

- Informasi dan teknologi yang mampu mengakomodasi agar sistem 

berbasis akrual tercapai. Wujudnya seperti apa. 

- Pendanaan untuk investasi awal dan kegiatan yang bersifat 

pemeliharaan terkait upaya tercapainya basis akrual. 

4. Kendala: 

- Kualitas SDM yang memadai. 

- Ketidakkonsisten peraturan, masih banyak pemerintahan di Indonesia 

yang belum menerapkan SAP berbasis akrual ini karena memang 

membingungkan atau tidak adanya sanksi. 

- Respon lingkungan sosial pemerintah mengenai adanya perubahan 

sistem akuntansi. 

- Struktur organisasi yang diharapkan ruang untuk akuntansi semakin 

terbuka agar tercapainya sistem akuntansi berbasis akrual. 

- Kekuatan komitmen dari pimpinan, demi meminimalisir adanya 

penyimpangan atas penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual. 

- Aspek sosialisasi dan pendampingan  cukup atau tidak, jelas atau tidak 

dan penyebabnya apa. 

5. Sejauh ini apakah dalam persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis 

akrual menimbulkan dampak baik dari kinerja ataupun kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan? 
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LAMPIRAN 3 

(Kuesioner) 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

I. PENGANTAR 

Dengan Hormat, 

 Saya adalah mahasiswa jurusan Ekonomika dan Bisnis dengan program 

studi Akuntansi. Memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk 

mengisi kuesioner ini, guna mengumpulkan data penelitian dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul “UPAYA DAN KENDALA 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS 

AKRUAL (Studi Kasus pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar)”. 

 Kuesioner ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh terhadap 

hasil kerja dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Jawaban kuesioner ini bersifat pribadi 

dan dijaga kerahasiaannya, untuk itu saya mengharapkan kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya pada saat ini. 

 Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

           

              Peneliti, 

 

 

          Rizki Hapsari 

                  NIM. 232009100 
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II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : ............................................................... 

 (Optional) 

Umur  : .................... Tahun 

Jenis Kelamin : P / L * 

Pendidikan : SMA / D1 / D2 / D3 / S1 / S2 / Lainnya ..................... * 

Bagian  : Akuntansi / Aset Daerah * 

Lama Bekerja : .................... Tahun 

Pengalaman Non Akademis : 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. __________________________________________________________ 

 

(* coret yang tidak perlu) 

 

III. PETUNJUK PENGISIAN 

Beri tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih. 

1. Apakah anda mengetahui tentang perubahan sistem akuntansi 

pemerintah saat ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jika Ya, darimana anda mendapatkan informasi tersebut? 

a. Media Elektronik 

b. Surat Edaran 

c. Penyuluhan 

d. Diskusi 

e. Lainnya........................................................................................... 

(sebutkan) 

3. Apakah anda memahami tentang sistem akuntansi pemerintah berbasis 

akrual? 

a. Ya 

b. Tidak 

UPAYA DAN KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL 

(Studi Kasus pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar) 
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4. Pada Neraca untuk aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada 

saat terjadi transaksi dan kas diterima atau dibayar. 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Dalam Laporan Operasional (LO) pendapatan diakui pada saat hak 

untuk memperoleh pendatan telah terpenuhi walaupun kas belum 

diterima. 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Dalam hal anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa 

pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) diakui walaupun kas belum diterima. 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika 

hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi 

lainnya dari entitas lain telah terpenuhi. 

a. Ya 

b. Tidak 
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LAMPIRAN 4 

(Hasil Kuesioner) 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Kuesioner 

Keterangan 

Responden 

1 

Responden 

2 
Responden 

3 
Responden 

4 
Responden 

5 
Responden 

6 
Responden 

7 
    

 

  

 

  

 

  

Umur 35 48 37 32 33 0 0 

Jenis Kelamin Perempuan Perempuan   Perempuan Laki-laki 

 

  

Pendidikan S1 SMA S1 S2 S2 S2 S1 

Bagian Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi 

Lama Bekerja 16 23 8 8 10 2 21 

    

 

  

 

  

 

  

Kuesioner   

 

  

 

  

 

  

1 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

2 

 

Media 

Elektronik 

Media 

Elektronik 

Media 

Elektronik Diskusi 

Media 

Elektronik 

SAP No 71 Th 

2010 

Media 

Elektronik 

3 

 

Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 

4 Benar Benar Benar Salah Benar Salah Benar 

5 Benar Benar Benar Benar Benar Salah Benar 

6 Benar Benar Benar Benar Benar Salah Benar 

7 Benar Benar Benar Benar Benar Salah Benar 

    

 

  

 

  

 

  

Kesimpulan   

 

  

 

  

 

  

4, 5, 6, 7 Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten 

Tidak 

Kompeten Kompeten 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Kuesioner 

Keterangan Responden 8 Responden 9 Responden 10 Responden 11 Responden 12 Responden 13 

  

 

  

 

  

 

  

Umur 29 37 32 54 49 44 

Jenis Kelamin 

 

  Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki 

Pendidikan D3 S1 D3 S2 S1   

Bagian Akuntansi Akuntansi Aset Daerah Aset Daerah Aset Daerah Aset Daerah 

Lama Bekerja 4 10 4 27 22 23 

  

 

  

 

  

 

  

Kuesioner 
 

  

 

  

 

  

1 Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

2 Media Elektronik Media Elektronik Surat Edaran Media Elektronik Media Elektronik Media Elektronik 

3 Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

4 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

5 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

6 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

7 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

  

 

  

 

  

 

  

Kesimpulan 
 

  

 

  

 

  

4, 5, 6, 7 Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Kuesioner 

Keterangan Responden 14 Responden 15 Responden 16 Responden 17 Responden 18 Responden 19 

  

 

  

 

  

 

  

Umur 35 35 35 34 32 33 

Jenis Kelamin Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki   

Pendidikan S1 S2 S2 S1 S1 D3 

Bagian Aset Daerah Aset Daerah Aset Daerah Aset Daerah Aset Daerah   

Lama Bekerja 14 15 15 4 4 8 

  

 

  

 

  

 

  

Kuesioner 
 

  

 

  

 

  

1 Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

2 Media Elektronik Media Elektronik Media Elektronik Media Elektronik Media Elektronik Media Elektronik 

3 Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

4 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

5 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

6 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

7 Benar Benar Benar Benar Benar Benar 

  

 

  

 

  

 

  

Kesimpulan 
 

  

 

  

 

  

4, 5, 6, 7 Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten Kompeten 



 

44 
 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP) 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama : Rizki Hapsari 

Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 7 Mei 1991 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Golongan Darah : AB 
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 SD Negeri 06 Salatiga (1997-2003) 

 SMP Negeri 2 Salatiga (2003-2006) 

 SMA Negeri 3 Salatiga (2006-2009) 

 Universitas Kristen Satya Wacana (2009-2013) 
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