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RINGKASAN

New Public Mamangement merupakan label dari sistem manajemen sektor publik
yang berdasarkan pada teknologi dan praktek teknis yang berorientasi mekanisme
pasar, pelaporan keuangan yang berdasarkan prinsip akuntansi akrual, pengukuran
kinerja dan pemeriksaan kinerja. Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi
berbasis akrual sangat diperlukan, karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat
ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan
gambaran keuangan yang akurat dan memadai untuk memberikan informasi
manajemen yang berguna untuk memfasilitasi proses perencanaan dan kinerja.
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan
pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun
sejak diterbitkannya
Pelaksanaan akuntansi akrual harus dipandang sebagai kesempatan penting untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan telah membuat perubahan dalam
manajemen aset, terutama aset jangka panjang, hal ini meningkatkan akuntabilitas
para manajer bertanggung jawab untuk aset. Penerapan basis akrual di daerah akan
cukup kompleks, bisa dibayangkan, saat ini terdapat 491 daerah provinsi dan
kab/kota di seluruh Indonesia dengan segala keragaman yang ada, tentu akan lebih
sulit penerapannya.
Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan dengan meanguji dan
menganalisis tentang model tahapan implementasi akuntansi berbasis akrual, dan
dampak dari implementasi akuntansi berbasi akrual. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu akuntansi dan dapat
menjadi referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh
berbagai jenis organisasi di Indonesia, seperti pemerintahan, perguruan tinggi, badan
layanan umum pemerintahan pusat maupun daerah, serta organisasi bisnis dan sosial
lainnya
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa
Barat dan Banten. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan tujuan hypotesis
testing dan analisi data yang digunakan adalah SEM PLS. Luaran dari penelitian yang
dihasilkan berupa draf disertasi yang disetujui promotor dan publikasi ilmiah di
jurnal. Penelitian dilaksanakan selama 1 tahun.
Keyword : New Public Management, Akuntansi Berbasis Akrual, Kualitas Laporan
Keuangan dan Manajemen Aset
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
New public management (NPM) merupakan cikal bakal dari reformasi birokrasi
yang ditandai dengan terjadinya perubahan akuntansi sektor publik di beberapa
negara terkait dengan praktik terbaik akuntabilitas organisasi (Hood, 1995). NPM
merupakan label dari sistem manajemen sektor publik yang berdasarkan pada
teknologi dan praktek teknis yang berorientasi mekanisme pasar, pelaporan keuangan
yang berdasarkan prinsip akuntansi akrual, pengukuran kinerja dan pemeriksaan
kinerja (Guthrie, Olson & Humprey, 1999)
Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan Negara
dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan Negara.
Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah dan
mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling
lambat 5 tahun sejak diterbitkannya. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 batas
waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (full accrual) diundur sampai
dengan tahun 2015. Selama proses transisi menuju akuntansi berbasi akrual, hal yang
perlu diatasi adalah faktor organisasi dan prosedural meliputi kurangnya personil
sumber daya yang berpengalaman untuk melaksanakan akuntansi akrual, kurangnya
pelatihan akuntansi bagi sumber daya, tidak adanya motivasi dan insentif untuk
adopsi akuntansi akrual, komitmen politik dan dukungan manajemen puncak (Cohen,
Kaimenaki & Zorgios, 2007).
Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia tidak bisa
dengan mudah dilaksanakan seperti pada sektor swasta (Hoesada, 2010), ada
beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan sistem tersebut
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(Simanjuntak, 2010 ; Bastian, 2006), diantaranya adalah : adanya komitmen dan
dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil keputusan dalam pemerintahan
dan tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam
pengelolaan keuangan. Selain itu, pada saat ini kebutuhan akan SDM sangat terasa
dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis
akrual (Bastian, 2006). Staf Pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan
baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ataupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki latar belakang akuntansi/keuangan daaerah
sehingga sulit memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Maskur,
2014).
Pelaksanaan akuntansi akrual harus dipandang sebagai kesempatan penting
untuk meningkatkan kualitas informasi

(Salvator & Gesso, 2013). Akuntansi

berbasis akrual memotivasi manajemen untuk meningkatkan transparansi dan
menyediakan informasi untuk pengambilan keputuhan lebih baik (Abolhalaj, 2012).
akuntansi akrual memiliki manfaat meningkatkan pelaporan keuangan (Ouda, 2003).
Selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan , tetapi capaian LKPD ini
di bawah target RPJMN 2010-2014. Dalam RPJMN 2009-2014 menargetkan tahun
2014 baik di K/L maupun Pemda minimal 60% dan K/L 100%, namun yang dicapai
baru 156 (< 30%) dari 524 kabupaten/ kota, dimana seharusnya 320 (60%)
(Ratnasari, 2014). Jawa Barat baru 5 kabupaten kota (19%) dimana seharusnya 16
Kabupaten/ Kota (60%) dari 27 Kabupaten/Kota, jadi masih sangat kurang.
Kelemahan mendasar yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota saat ini, yaitu
lemahnya Pencatatan dan pelaporan aset, Ketidaksesuaian dengan Sistem Akuntansi
Pemerintahan, dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BPK menemukan pengelolaan aset (Barang Milik Daerah/BMD) belum
dilakukan atau tidak akurat (Asydiki, 2015). beberapa permasalahan yang masih
ditemukan dalam LKPD TA 2014 hampir di seluruh Pemerintah Daerah
tentang penatausahaan aset tetap yang belum tertib

yaitu

(Prawiradiningrat, 2015).
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Akuntansi akrual telah membuat perubahan dalam cara mencatat aset, terutama aset
jangka panjang, sehingga entitas sektor publik dapat mengembangkan register aset
yang memberikan informasi rinci tentang aset yang tersedia. Hal ini meningkatkan
akuntabilitas para manajer bertanggung jawab untuk aset (Rkein, 2008).
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji sampai sejauh mana
pengaruh dari kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan dukungan manajemen
puncak terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual serta implikasinya terhadap
manajeman aset dan kualitas laporan keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka secara umum
permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana akuntansi berbasis akrual
dapat diimplementasikan dengan sukses, selain itu kesuksesan implementasi
akuntansi berbasis akrual ini berimplikasi pada manajemen aset dan kualitas laporan
keuangan. Oleh karena itu, masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana
implementasi akuntansi berbasis akrual sehingga dapat meningkatkan manajemen
aset dan kualitas laporan keuangan?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan
penyelenggaraan

pemerintahan

dapat

dipertanggungjawabkan

secara

terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan
kebijakan (Peter, 2001). Dalam pandangan klasik, administrasi publik seringkali
dilihat sebagai seperangkat institusi negara, proses, prosedur, sistem dan struktur
organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam
rangka melayani kepentingan publik (Nawawi, 2010). Paradigma administrasi publik
model klasik juga dapat dilihat melalui model old chesnuts (Peters, 2001),
administrasi

publik

berdasarkan

pada

pegawai

negeri

yang

politis

dan

terinstitusionalisasi, organisasi yang hirarkhis dan berdasarkan peraturan, penugasan
yang permanen dan stabil,

banyaknya pengaturan internal,

serta menghasilkan

keluaran yang seragam (Oluwu, 2002) Dalam hal ini, Old Public Administration
memiliki karakter yaitu kegiatan pemèrintah yang terfokus pada pemberian pelayanan
kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan
bertanggungjawab secara demokratis kepada elected official
Menurut teori administrasi publik sumberdaya dan personel publik diorganisir
dan dikoordinasikan untuk melakukan formulasi,

implementasi, dan mengelola

keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan pemerintah berperan sebagai agen
tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam
mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang penting atau baik untuk
masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang
mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban,
2008). Theories of bureucracy politics adalah sebuah pendekatan teori administrasi
publik khususnya yang berkaitan peran administrasi dan birokrasi dalam proses
pembuatan kebijakan publik sekaligus menolak pandangan dikotomi administrasi dan
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politik. (Frederickson, Smith, Larimer, & Licari, 2012).

Kemunculan politik

birokrasi berasumsi dari fakta empiris peran dan perilaku politik dalam birokrasi.
Teori ini dikembangkan dengan suatu sikap sepaham dengan pandangan bahwa
administrasi tidak hanya teknis dan aktivitas bebas nilai dan terpisah dari politik
(Daniarsyah, 2015). Aktualisasi di pemerintahan, Theories of bureucracy politics
adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual dan manajemen aset
merupakan bagian dari administrasi publik yaitu suatu pertanggungjawaban dari
kebijakan dan program pemerintahan, tidak bebas dari politik Salah satu sumber
kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi adalah penguasaan sumber informasi dan
keahlian (Peters, 2001), dimana aktor berproses dalam pembuatan kebijakan melalui
prosedur oprasional standar. Oleh karena itu, seluruh kebijakan–kebijakan yang
dituangkan dalam prosedur operasional standar sehubungan dengan perlakuan
akuntansi tidak lepas dari unsur politik.
Perkembangan ilmu administrasi publik ditandai dengan bergesernya
paradigma dalam administrasi publik. Ada tiga paradigma dalam administrasi publik;
yaltu (1) classic public adiministrastion, (2) new public management, dan (3) good
governance and the new public services. Pergeseran paradigma administrasi publik
tersebut, telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran administrasi
publik khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan
pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi secara internal, serta interaksi antara
administrasi publik dengan politisi, masyarakat dan aktor lainnya. Implikasi yang
demikian tentu saja pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam
penyelengaraan Pemerintahan dan sebuah Negara, termasuk Indonesia.
Paradigma the new governance menitikberatkan pada nilai-nilai yang
menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapain tujuan nasional dan keadilan
sosial. Paradigma the new governance lahir untuk memberikan keseimbangan antara
kuatnya semangat privat di dalam sektor publik dengan peran masyarakat dalam
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pembangunan dan pelayanan publik. Pengorganisasian di masa depan dengan
mengejar tujuan Akuntabilitas yang fleksibel (Khademian, 2010).
Penggunaan istilah governance digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan
semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah governance telah digunakan untuk
menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode dan capaian
kepemerintahan (Rhodes R. , 1996). Pada hakekatnya konsep governance
menggambarkan adanya perubahan makna pemerintahan yang merujuk kepada : a)
suatu proses baru dalam pemerintahan b) perubahan kondisi dalam tata aturan dan c)
metode baru tentang peran serta masyarakat dalam pemerintahan. Governance
menunjukkan pengembangan gaya menjalankan pemerintahan antar sektor publik dan
privat. Esensi governance yaitu makanisme penyelenggaraan pemerintah yang tidak
lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah (Stocker, 2002). Governance
(kepemerintahan)

diartikan

sebagai

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan

mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan prediksibilitas dapat
diperkirakan dengan jelas (Asian Development Bank, 1995). Aktualisasi dari
penyelenggaraan pemerintahan adalah manajemen aset dan laporan keuangan.
Laporan keuangan dihasilkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, oleh karena
itu, untuk menghasilkan manajemen aset yang efektif dan laporan keuangan yang
berkualitas diperlukan inovasi dalam proses penyusunannya melalui sistem akuntansi
Akuntansi akrual telah membuat perubahan dalam cara mencatat aset,
terutama aset jangka panjang. Hal ini meningkatkan akuntabilitas para manajer
bertanggung jawab untuk aset (Rkein, 2008). Entitas publik dapat meningkatkan
manajemen aset mereka setelah pengenalan akuntansi akrual (Connolly dan
Hyndman, 2006), secara efektif mengidentifikasi dan menjual aset yang tidak lagi
diperlukan (Wynne, 2008) dan juga menerima informasi yang lebih baik untuk
keperluan manajemen aset dan perhitungan biaya (Champoux, 2006).
Ketika akuntansi akrual diterapkan, masalah penilaian terkait timbul terutama
untuk aset tertentu sektor publik seperti infrastruktur dan aset heritage (Hepworth,
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2003). Studi Connolly dan Hyndman (2006) yang menyimpulkan bahwa entitas
publik dapat meningkatkan manajemen aset mereka setelah pengenalan akuntansi
akrual sementara Wynne (2008) menyimpulkan bahwa entitas publik secara efektif
mengidentifikasi dan menjual aset yang tidak lagi diperlukan. Menurut Champoux
(2006), entitas publik juga menerima informasi yang lebih baik untuk keperluan
manajemen aset dan perhitungan biaya
H1 Semakin baik Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual akan meningkatkan
Pengelolaan Manajemen Aset

Akuntansi akrual memiliki lebih kekuatan untuk menilai efektivitas dan hasil
kinerja organisasi (Kordestani & Iranshahri, 2010). Implementasi akuntasni berbasis
akrual dapat meningkatkan tanggung jawab dan transparansi atas pembiayaan
program yang dilakukan oleh pemerintah dan menyajikan informasi yang lengkap
mengenai dampak perekonomian (Boxyali 1998; Tyrom, 2003). Akuntansi berbasis
akrual memiliki manafaat meningkatkan pelaporan keuangan pemerintahan (Ouda,
2003) dan menyediakan informasi keuangan lebih lengkap, obyektif dan transparan
(Christiaens & Peteghem, 2007) serta meningkatkan transaparansi dan akuntabilitas
(van der Hoek, 2005). keuntungan dari akuntansi akrual adalah menjadikan laporan
keuangan andal, relevan, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Ouda, 2012).
H2 Semakin baik Implemntasi Akuntansi Berbasis Akrual akan Meningkatkan
Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk
mewujudkan laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010). Jika tata kelola aset tersebut
baik, maka kualitas akan laporan keuangan tersebut akan baik pula. Berkaitan dengan
pengelolaan aset dan juga kualitas laporan keuangan, risiko aset tetap yang sering kali
ditemukan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu: Pertama, Risiko aset
tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kedua, Risiko
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kurang cukupnya pengungkapan aset tetap. Ketiga, Risiko penyimpangan dari
peraturan. Keempat, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengeloaan aset
tetap (Widya, 2011). Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk
memperoleh

informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai kekayaan

daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah (Soleh & Rochmansjah,
2010).
H3 Semakin Meningkat Pengelolaan Manajemen Aset akan Meningkatkan
Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden merasakan perbaikan
manajemen aset sebagai manfaat terbesar berasal dari penerapan akuntansi berbasis
akrual. Studi Connolly dan Hyndman (2006) yang menyimpulkan bahwa entitas
publik dapat meningkatkan manajemen aset mereka setelah pengenalan akuntansi
akrual sementara Wynne (2008) menyimpulkan bahwa entitas publik secara efektif
mengidentifikasi dan menjual aset yang tidak lagi diperlukan. Menurut Champoux
(2006), entitas publik juga menerima informasi yang lebih baik untuk keperluan
manajemen aset dan perhitungan biaya.
Beberapa masalah yang dialami staf pemerintah daerah yang terkait dengan
aset adalah penganggaran aset tetap (misalnya penganggaran belanja dalam
mendapatkan aset tetap), penilaian kembali aset (misalnya penyusutan aset tetap),
manajemen aset (misalnya daftar asset tetap),dan penggunaan aset tetap.
Rekomendasi yang diberikan oleh auditor eksternal terkadang tidak bisa menurunkan
secara signifikan berbagai masalah yang dihadapi staf terkait pengelolaan aset tetap.
Masalah dalam hal aset tetap bisa dikatakan sebagai salah satu masalah terpenting
yang membuat banyak laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat menerima
opini auditor tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu,
permasalahan asset ini akan menjadi lebih buruk bila bupati/walikota sebagai kepala
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pemerintah daerah tertinggi kurang memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas
laporan keuangan mereka (Mimba, 2013).
H4

Semakin baik implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

langsung

akan

Meningkatkan

Kualitas

Peningkatan Pengelolaan Manajemen Aset

Laporan

secara tidak

Keuangan

melalui

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan menganalisis sebagai
berikut:
1)

Pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap manajemen aset.

2)

Pengaruh

implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan

keuangan.
3)

Pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan.

4)

Pengaruh secara tidak langsung implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap
kualitas laporan keuangan melalui menajemen aset.

3.2 Manfaat Peneltian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi
pengembangan ilmu maupun untuk pemecahan masalah-masalah yang sedang
dihadapi oleh penyelenggara organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya terutama mengenai akuntansi sektor publik.

3.2.1 Pengembangan Ilmu
Kegunaan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu adalah sebagai berikut:
1) Pada penelitian ini, implementasi akuntansi berbasis akrual dan manajemen aset
diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Walaupun penelitian
tentang implementasi akuntansi berbasis akrual dan manajemen aset banyak
dilakukan di Pemerintahan, tetapi penelitian ini merupakan pengembangan model
penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian sebelumnya pengujian dilakukan
secara parsial, sedangkan

penelitian ini mengembangkan
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model baru yaitu
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pengaruh tidak langsung implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas
laporan keuangan melalui manajemen aset. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi salah
satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang lebih sistematik
2) Penelitian ini mengembangkan penelitan Ouda (2009) dengan menggunakan
dimensi yang sama untuk mengukur implementasi akuntansi berbasis akrual,
tetapi perbedaannya penelitian ini melalukan pengukuran validitas dan reliabilitas
indikator terhadap dimensi dan pengukuran validitas dan reliabilitas per dimensi
terhadap variabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini menjadi lebih sistematik
terutama mengenai akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang.

3.2.2 Pemecahan Masalah
Secara umum hasil studi ini akan memberikan informasi mengenai kualitas
laporan keuangan di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat
dan Banten, implementasi akuntansi berbasis akrual yang akan meningkatkan
manajemen aset dan kualitas laporan keuangan. Hasil studi ini diharapkan dapat
menyamakan persepsi diantara para pengambil keputusan dan kemudian menjadi
referensi dalam membuat regulasi di bidang akuntansi. Berdasarkan identifikasi atas
implementasi akuntasi berbasis akrual dan manajemen aset untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan, maka kegunaan studi ini secara khusus yaitu :
1)

Bermanfaat

bagi

pengembangan

akuntansi

berbasis

akrual

yang

diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah
Jawa Barat dan Banten dalam upaya meningkatkan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.
2)

Bermanfaat bagi pengembangan manajemen aset yang dibutuhkan oleh
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendorong kualitas laporan
keuangan yang lebih baik

BAB IV
METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bersifat penjelas (explanatory research) dan merupakan studi
kausal (causal study), yaitu penelitian yang menyatakan apa dan seberapa jauh faktor
faktor yang diperkirakan mempengaruhi suatu variabel dengan tujuan menguji hipotesis
(Mudrajat Kuntjoro, 2007).

4.1 Operasionalisasi Variabel
Terdapat 2 (dua) variabel dalam penelitian ini, yaitu:
1) Variabel bebas (eksogen) terdiri dari variabel implementasi akuntansi berbasis
akrual (X) dengan dimensi establishment phase, conversion phase, testing and
confirmation phase
2) Variabel tidak bebas (endogen) terdiri dari variabel manajemen aset (Y1) dengan
dimensi inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, pengawasan dan
pengendalian serta kualitas laporan keuangan (Y2) dengan dimensi andal, relevan,
dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.
Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (X)
Definisi implementasi akuntansi berbasis akrual adalah suau fase/tahapan yang
saling menyesuaikan antara tujuan dengan tindakan yang

terencana dan

aktualisasi dari sistem akuntansi yang mengakui dan penyajian transaksi atau
peristiwa ekonomi lainnya pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau
setara kas diterima atau dikeluarkan dalam untuk mencapai tujuan organisasi.
(Khan & Mayes, 2009 ; Ouda, 2003, 2010 ; PP No 71 Tahun 2010, Rkein, 2008;
Jone & Pandlebury, 2010) Dimensi dari implementasi akuntansi berbasis akrual
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adalah establishment phase, conversion phase dan Testing and Confirmation
Phase (Ouda, 2010).
2) Manajeman Aset (Y1)
Definisi manajemen aset adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan,
pengadaan aset dan sistem pendukung pemeliharaan untuk pelepasan aset atau
memperbaharui asset aset (Danylo & Lemer, 1998; Visser & Botha, 2015;
Hasting, 2010; Brown, Laue, Tafur, & Mahmood, 2012). Dimensi dari
manajemen aset adalah inventarisir, legal audit, penilaian, optimalisasi,
pengawasan dan pengendalian (Siregar, 2004; Permendagri No. 19 Tahun 2016).
3) Kualitas Laporan Keuangan (Y2)
Definisi kualitas laporan keuangan adalah karakteristik dari informasi mengenai
kondisi dan hasil keuangan entitas yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan
pengguna. (Hanafi & Halim, 2002 : Harahap, 2006). Dimensi dari kualitas
pelaporan keuangan adalah relevan, andal,

dapat diperbandingkan, dapat

dipahami. (PP No 71 Tahun 2010; Beest, 2009).

Tabel 4.1
Operasionalisasi Variabel
VARIABEL

DIMENSI
1) Establishment Phase

IMPLEMENTASI
AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
(X)
Implementasi akuntansi
berbasis akrual adalah
suau fase/tahapan yang
saling
menyesuaikan
antara tujuan dengan
tindakan
yang
terencana
dan

2) Conversion Phase

INDIKATOR
1.1 Kelengkapan
opening balance
1.2 Kelengkapan Chart
of Account
1.3 Kelengkapan
regulasi kebijakan
Akuntansi
2.1 Kelengkapan file
tambahan kreditur
2.2 Kelengkapan file
tambahan debitur
2.3 Kemudahan transfer
data

SKALA

Skala Interval
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VARIABEL

DIMENSI

aktualisasi dari sistem
akuntansi
yang
mengakui dan penyajian
transaksi atau peristiwa
ekonomi lainnya pada
saat
terjadinya
peristiwa, tanpa melihat
kas atau setara kas
diterima
atau
dikeluarkan
dalam
untuk mencapai tujuan
organisasi.
(Ouda, 2003, 2010,
Khan & Mayes, 2009 ;
PP No. 71 Tahun 2010
Jones & Pandlebury,
2010)

3) Testing
and
Confirmation Phase

3.1 Integrasi antara
sistem keuangan
dengan sistem
manajemen aset
3.2 Integrasi sistem
keuangan dengan
sistem pendapatan
3.3 Kesesuaian output
aplikasi dengan
standar akuntansi
pemerintahan

1) Inventarisis

1.1

MANAJEMEN ASET
(Y1)

Manajemen aset adalah
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
perencanaan, pengadaan
aset
dan
sistem
pendukung
pemeliharaan
untuk
pelepasan aset atau
memperbaharui asset
(Danylo, N.H. and A.
Lemer, (J.K. Visser &
T.A. Botha, 2015 ; Niu,
dkk. 2010 ; Brinkman,
1999 ; Hastings, 2010 ;
Brown, 2012, Siregar,
2004; Permendagri No.
19 Tahun 2016)

2) Legal Audit

3) Penilaian Aset

4) Optimalisasi

INDIKATOR

Kelengkapan
regulasi aset
1.2 Kelengkapan
aplikasi sistem
informasi aset
1.3 Kepatuhan proses
penghapusan
2.1 Kelengkapan
administrasi
2.2 Kelengkapan naskah
perjanjian hibah
2.3 Kelengkapan
legalitas
3.1 Kesesuaian
kualifikasi SDM
penilai
3.2 Kejelasan tupoksi
perhitungan biaya
perolehan
3.3 Kepatuhan proses
Penentuan biaya
perolehan
4.1 Tingkat Kontribusi
terhadap PAD
4.2 kelengkapan
regulasi
4.3 keterbukaan
inforomasi tentang
optimalisai aset

SKALA

Skala Interval
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VARIABEL

DIMENSI
5) Pengawasan
Pengendalian

KUALITAS
LAPORAN
KEUANGAN (Y2)

Kualitas
laporan
keuangan
adalah
karakteristik
dari
informasi
mengenai
kondisi
dan
hasil
keuangan entitas yang
ditujukan
untuk
memenuhi
kepuasan
pengguna
(Hanafi & Halim, 2002:
Harahap, 2006: PP No.
71 Tahun 2010; Beest,
2009)

INDIKATOR
dan

1) Relevan

2) Andal
3) Dapat Dipahami

4) Dapat
Diperbandingkan

SKALA

5.1 Frekuensi Pemantauan
kesesuaian
pelaksanaan
manajemen aset
5.2 Tindak lanjut hasil
pemantauan
5.3 Lama pemantauan
1.1. Memiliki umpan balik
1.2. Memiliki nilai
prediksi
1.3. Tepat Waktu
2.1. Opini BPK
2.2. Lengkap
3.1 Penyajian dalam
bahasa sederhana
3.2 Penyajian dalam
grafik
3.3 Pengungkapan
perubahan kebijakan
akuntansi
4.1 Konsistensi penerapan
kebijakan akuntansi
4.2 Perbandingan internal
antar waktu
4.3 Perbandingan antar
entitas

Skala Interval

4.2 Populasi Penelitian dan Unit Analisis
Populasi adalah jumlah total orang atau unsur-unsur yang sesuai dengan
spesifikasi set spesifik dari studi (Polit dan Beck, 2006). Populasi penelitian ini
adalah dengan mengambil seluruh pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten

di Jawa

Barat dan Banten Unit analisis dalam penelitian ini Pemerintah Provinsi/
Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Sedangkan Unit Observasinya atau unit pengumpulan
data adalah elemen atau kelompok unit analisis dimana informasi akan dikumpulkan,
yaitu DPKAD di 28 Provinsi/Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan
Provinsi/Kota/Kabupaten di Banten

9 DPKAD
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4.3 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui
penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka. Melalui penelitian lapangan ini,
diharapkan dapat diperoleh data primer. Teknik pengumpulan data untuk penelitian
lapangan ini digunakan dengan menyusun daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar
pertanyaan dan pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada para responden.

4.4 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua jenis analisis untuk
memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu :
1)

Analisis deskriptif untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti guna
mendukung pemecahan masalah untuk memperoleh saran secara operasional
serta membandingkan kondisi antar wilayah

2)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Structural Equation
Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS).

BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil Penelitian
5.1.1 Gambaran Umum
5.1.1.1.Lokasi Penelitian
Provinsi Jawa Barat dan Banten berada di Bagian Barat Pulau Jawa.
Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Jawa Tengah di Timur, Samudera
Hindia di Selatan, dan DKI Jakarta di Barat. Provinsi Jawa Barat secara geografis
terletak di antara 5 50' - 7 50' Lintang Selatan dan 104 48' - 108 48' Bujur Timur.
Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat 35.222,18 km2 yang terdiri dari 9 Kota dan 18
Kabupaten 626 Kecamatan, 643 Kelurahan dan 5219 Desa.
Wilayah Banten terletak di antara 5º7'50"-7º1'11" Lintang Selatan dan
105º1'11"-106º7'12" Bujur Timur. Wilayah Banten (Cilegon, Tangerang, Serang,

Gambar 5.1 Wilayah Jawa Barat dan Banten
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Pandeglang dan Lebak) merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dengan
adanya pemekaran daerah, maka sejak tanggal 4 Oktober 2003 Banten resmi menjadii
sebuah Provinsi dengan Ibukota Serang. Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km² yang
terdiri dari 4 Kota, 4 Kabupaten, 154 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.273 Desa.

5.1.1.2 Deskriptif Tingkat Pengembalian Kuesioner dan Profil Responden
5.1.1.2.1 Deskriptif Tingkat Pengembalian Kuesioner
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan
menyebarkan kuesioner dan wawancara. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner
dilakukan selama tiga bulan yaitu bulan Desember sampai Februari 2017. Penyebaran
kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung responden yaitu Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Tingkat Pengembalian Kuesioner

Responden

Jumlah Kuesioner
Disebar
Entitas

Jumlah Kuesioner
Kembali

% Tingkat Pengembalian

Responden

Entitas

Responden

Entitas

Responden

185

37

148

100%

80%

Pemerintah
37
Prov/Kab/kota
Sumber: Diolah (2017)

Kuesioner diberikan di 37 Pemerintah Daerah diantaranya dua (2) Pemerintah
Provinsi, tiga belas (13) Kota dan dua puluh dua (22) Kabupaten. Kuesioner dan
wawancara dilakukan pada

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki pendapatan. Responden yang
mengisi untuk variabel implementasi akuntansi berbasis akrual adalah Kepala Sub
Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di SKPD yang memiliki
pendapatan. Variabel kualitas laporan keuangan adalah Kepala Bidang Akuntansi dan
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variabel manajemen aset diisi oleh Kepala Bidang Aset, serta menggunakan data
sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Dari total 185 eksemplar
kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang kembali berjumlah 148

eksemplar

(response rate sebesar 80%).

5.1.1.2.2 Profil Responden
Karakteristik

responden

memberikan

gambaran

seluruh

responden.

Karakteristik responden digolongkan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan,
umur, dan jabatan pada Tabel 5.2. Responden penelitian pada umumnya adalah lakilaki yaitu sebesar 112 responden (75, 7 %) dan wanita sebesar 36 responden (24,3
%). Dilihat dari jenjang pendidikan adalah pendidikan Diploma (D3) sebanyak 23
responden (15,2%), Strata Satu (S1) sebanyak 50 responden (33.8 %), Strata Dua
(S2) sebanyak 74 responden (50%) dan Strata Tiga (S3) sebanyak 1 responden (1%).
Hal ini memberikan indikasi bahwa kebijakan sumber daya manusia di pemerintah
daerah cukup mendapat perhatian sehingga untuk menduduki jabatan Kepala Bidang
Akuntansi telah memenuhi tingkat pendidikan yang memadai minimal S2. Khusus
untuk responden PPK di SKPD sebagian besar berpendidikan D3 dan S1 non
akuntansi.
Tabel 5.2
Karakteristik Responden
Keterangan
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Pendidikan (jenjang pendidikan)
D3
S1
S2
S3
Jabatan
Kepala Bidang Akuntansi
Kepala Bidang Pengelolaan Aset
Pejabat Penatausahaan Keuangan/
Kasubag Keuangan
Sumber: Hasil Penelitian

Frekuensi

Persentase

112
36

75,7%
24,3 %

23
50
74
1

15,2,%
33,8%
50%
1%

37
37
74

25%
25%
50%
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Jumlah responden sebesar 37 responden (25%)
Akuntansi,

untuk

Kepala Bidang

37 responden (25%) untuk Kepala Bidang Aset dan 74 responden

(50%) untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan/Kasub Bag. Keuangan SKPD
sehingga responden dianggap cukup representatif.
5.1.2 Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dengan menggunakan perhitungan skor konstruk, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Menghitung skor konstruk berdasarkan model regresi dengan koefisien berupa
nilai taksiran weight untuk masing-masing indikator dari setiap konstruk.
2) Menghitung nilai minimum dan maksimum dari setiap konstruk dengan
memasukan nilai lima dan satu untuk semua indikatornya ke dalam model regresi
skor.
3) Menghitung beda nilai minimum dan maksimum dari skor yang mungkin untuk
setiap konstruk.
4) Transformasikan nilai skor pada langkah 1, untuk memperoleh skor dengan nilai
minimum 0 dan maksimum 5 : 1+ (nilai skor – nilai skor minimum (langkah
2))/nilai beda (langkah 3) X 5.
5) Berdasarkan skor pada langkah 4 hitung distribusi kumulatif kurang dari, ratarata dan simpangan bakunya.
6) Kategorisasi rata-rata tanggapan responden dikelompokkan sebagai berikut
(Anderson, Sweeney, Williams, & Camm, 2014) :

[0 , 1)
[1 , 2)
[2 , 3)
[3 , 4)
[4 , 5)
[5]

:
:
:
:
:
:

Sangat rendah /tidak pernah/ tidak baik
Rendah / pernah/kurang baik
Sedang / kadang-kadang / cukup
Tinggi / sering / baik
Sangat tinggi / sangat sering /sangat baik
Sempurna.
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5.1.2.1. Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Implementasi akuntansi berbasis akrual dibangun oleh 3 dimensi yaitu
establishment phase, convertion phase, dan testing dan confirmation phase. Dimensi
dari implementasi akuntansi berbasis akrual diukur oleh 9 indikator. Hasil
pemeriksaan BPK atas LKDP Tahun Anggaran 2015 bahwa seluruh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat dan Banten telah menyusun laporan
keuangan berbasis akrual (BPK, 2016).

Implementasi akuntansi berbasis akrual

memiliki rata-rata 3,5 dengan kategori baik, hal ini menujukkan bahwa implementasi
akuntansi berbasis akrual di Wilayah Jawa Barat dan Banten telah dilaksanakan
dengan baik.

Tabel 5.3
Deskriptif Statistik Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Ukuran Statistik
No

Pernyataan

rata
rata

Frekuensi Relatif

Min

Max

[0-1)

[1-2)

[2-3)

[3-4)

[4-5)

5

4,5

2

5

0,0

0,0

2,7

8,1

24,3

64,9

4,6

3

5

0,0

0,0

0,0

5,4

29,7

64,9

4,9

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

13,5

86,5

1

5

0,0

21,6

0,0

16,2

24,3

37,8

1

5

0,0

21,6

0,0

13,5

24,3

40,5

Establishment Phase
X11

X12

X13

Bagian keuangan/akuntansi
memiliki saldo awal akun
yang lengkap
Bagian keuangan/akuntansi
memiliki kesesuaian bagan
akun standar (BAS) sampai
rincian objek
Bagian keuangan/akuntansi
memiliki Peraturan Kepala
Daerah mengenai kebijakan
akuntansi yang lengkap
Convertion Phase

X21

X22

Aplikasi dari sistem
keuangan/SIMDA memiliki
file tambahan berupa
subsidiary ledger/buku
pembantu mengenai data
kreditur
Aplikasi dari sistem
keuangan/SIMDA memiliki
file tambahan berupa
subsidiary ledger/buku
pembantu mengenai data
debitur

3,6

3,6
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Tabel 5.3
Deskriptif Statistik Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Ukuran Statistik
No

X23

Pernyataan

Hambataan saat melakukan
transfer data/migrasi dari
akuntansi modifikasi kasi ke
akuntansi berbasis akrual

rata
rata

Frekuensi Relatif

Min

Max

[0-1)

[1-2)

[2-3)

[3-4)

[4-5)

5

1

5

0,0

2,7

8,1

40,5

27,0

21,6

3,6

1

5

0,0

10,8

0,0

37,8

16,2

35,1

3,0

1

5

0,0

32,4

5,4

18,9

16,2

27,0

3,5

2

5

0,0

0,0

8,1

51,4

27

13,5

3,6

Testing & Confirmationy Phase

X31

X32

X33

Aplikasi sistem
keuangan/SIMDA memiliki
integrasi dengan aplikasi aset
tetap/barang milik daerah
Aplikasi sistem
keuangan/SIMDA memiliki
integrasi dengan aplikasi lain
Aplikasi sistem keuangan
yang ada SIMDA/Aplikasi
keuangan lain sesuai dengan
kebutuhan melakukan
proses akuntansi berbasis
akrual

Sumber : Data Diolah (2017)

Dimensi establishment phase diukur berdasarkan kuesioner tentang opening
balance, kesesuaian/kelengkapan bagan akun standar dan kelengkapan peraturan
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. Hasil tanggapan responden berdasarkan
tabel 5.3 dan gambar 5.2 memiliki

nilai tertinggi (5) sebesar 64,9% responden

menyatakan memiliki kelengkapan saldo-saldo awal untuk menyusun neraca
berdasarkan basis akrual.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota telah memenuhi

persyaratan teknis untuk implementasi akuntansi berbasis akrual diantaranya
memiliki saldo awal akun/opening balance. Saldo awal merupakan saldo awal akun
yang berasal dari basis modifikasi kas yang mengalami transisi ke basis akrual.
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat dan Banten telah
memiliki opening balance untuk membuat laporan keuangan periode 2015. Nilai
terendah (2) sebesar 2,7% responden menyatakan opening balance yang dimiliki
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kurang lengkap. Hasil temuan BPK menyatakan bahwa masih ada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota

belum

melakukan

penyesuaian

atas

akun-akun

prepayment, sehingga BPK merekomendasikan untuk membuat kertas kerja untuk
jurnal penyesuaian (BPK, 2016).
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Nilai tertinggi (5) sebesar 64,9% responden menyatakan Bagan Akun Standar
(BAS) telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, dan hasil modifikasi BAS ini
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Nilai terendah (3) sebesar 5,4% responden
menyatakan BAS cukup lengkap, Bagan akun standar sama persis dengan
Permendagri No. 64 Tahun 2013 telah sesuai dengan kebutuhan. Nilai tertinggi (5)
sebesar 86,5% responden menyatakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di
Wilayah Jawa Barat dan Banten telah memiliki kebijakan akuntansi yang sesuai
dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi untuk
mengatasi permasalahan teknis yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Nilai terendah
(4) sebesar 13,5% responden menyatakan memiliki kebijakan akuntansi yang sama
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persis dengan PP No.71 Tahun 2010. Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Subang
yang belum menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengesahan kebijakan
akuntansi berbasis akrual dilakukan menjelang akhir Tahun Anggaran 2015 dan baru
sosialisai di tingkat manajemen puncak. Temuan-temuan BPK pada saat melakukan
pemeriksaan sehubungan kebijakan akuntansi diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5.4 Temuan BPK tentang Kebijakan Akuntansi

No

Responden

1.

Kabupaten Bandung
Barat

2.

Kabupaten Bekasi

3.

Kabupaten Karawang

4.

Kabupaten Kuningan

5.

Kabupaten Majalengka

6.

Kabupaten Subang

7.

Kabupaten Sukabumi

8.

Kabupaten Sumedang

9.

Kota Bandung

Temuan
(1) tidak ada kebijakan penyisihan piutang berdasarkan
klasifikasi kualifikasi piutang (piutang pendapatan dan
piutang lainnya)
(2) Kebijakan akuntansi tidak mengatur metode pencatatan
dan pengukuran untuk masing-masing jenis persediaan
Belum menetapkan kebijakan akuntansi tentang aset
lainnya, penyusutan aset lainnya dan amortisasi aset tidak
berwujud
Tidak ada kebijakan akuntansi mengenai penambahan masa
manfaat dan kapitalisasi aset tetap
(1) Belum mengatur periode waktu yang akan
dipergunakan dalam menghitung penyusutan aset
yang diperoleh tengah tahun
(2) Belum mengatur mengenai penambahan masa manfaat
dari penambahan aset tetap yang bisa dikapitalisasi
(3) Belum mengatur masa manfaat dan metode amortisasi
aset tidak berwujud
Belum menetapkan kebijakan tentang amortisasi aset tidak
berwujud
Belum melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual,
baru tahap sosialisas dan implementasi berbasis akrual
menggunakan PP No. 71 Tahun 2010
(1) Belum menetapkan kebijakan akuntansi tentang
piutang yang timbul dari denda pajak sebagai dasar
pengakuan dan pengukurannya
(2) Belum menetapkan kebijakan akuntansi tentang
amortisasi aset tidak berwujud
Belum mengatur kebijakan akuntansi tentang penambahan
masa manfaat dan perlakukan nilai aset tetap atas renovasi
aset tetap
kebijakan akuntansi persediaan belum mengatur secara
rinci mengenai pengelompokkan jenis persediaan yang
sesuai dengan persediaan yang ada di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
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Tabel 5.4 Temuan BPK tentang Kebijakan Akuntansi

No

Responden

10.

Kota Banjar

11.

Kota Bekasi

12.. Kota Cirebon
13.

Kota Cilegon

14.

Kabupaten Serang

15.

Kota Serang

Temuan
Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan, buletin teknis dan intepretasi pernyataan
standar akuntansi pemerintahan
Penetapan kebijakan akuntansi tanggal 25 November 2015,
seharusnya sudah diimplementasikan 1 januari 2015
Belum menetapkan metode pengukuran amortisasi aset
tidak berwujud dan masa manfaat aset tidak berwujud
Kebijakan akuntansi belum mengatur umur ekonomi aset
tetap lainnya, hal ini menyebabkan penyusutan aset tetap
lainnya belum bisa dilakukan dalam penyajian aset tetap
pada neraca per 31 desember 2015
(1) Kebijakan belum merinci perhitungan amortisasi
(2) Kebijakan akuntasi menyajikan penyusutan tidak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
(1) Perhitungan penyusutan dilakukan sekaligus satu tahun
tanpa mempertimbangkan waktu perolehan
(2) Belum mengatur kebijakan akuntansi kas
(3) Belum mengatur kebijakan tentang aset lainnya

Sumber : BPK, 2016

Dimensi convertion phase diukur berdasarkan kuesioner kelengkapan data
debitur dan kreditur (subsidiary ledger), dan hambatan transfer data dari basis
modifikasi kas ke dalam basis akrual. Berdasarkan tabel 5.3 dan gambar 5.3 hasil
kuesioner memiliki nilai terendah (1) sebesar 21,6% responden menyatakan tidak
memiliki

file tambahan

kreditur. Nilai tertinggi (5) sebesar 37,8%

responden

menyatakan memiliki kelengkapan data kreditur. File tambahan debitur memiliki
nilai terendah (1) sebesar 21,6% responden menyatakan tidak memiliki data kreditur.
File tambahan debitur

khusus untuk wajib pajak tidak ada, karena Pemerintah

Kabupaten/Kota belum melakukan validasi terhadap wajib pajak untuk piutang pajak
bumi dan bangunan, sedangkan nilai tertinggi (5) sebesar 40,5% responden
menyatakan memiliki file tambahan debitur dengan data yang lengkap karena telah
melakukan proses validasi atas hutang-hutang pajak yang berasal limpahan dari
kantor pelayanan pajak.
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Proses perubahan metode akuntansi dari basis modifikasi kas menuju basis
akrual mengakibatkan perubahan teknologi informasi juga. Aplikasi-aplikasi
pendukung untuk menyusun laporan keuangan harus menyesuaikan dengan metode
baru, maka terjadi migrasi data dalam aplikasi dari basis modifikasi kas ke aplikasi
basis akrual. Berdasarkan hasil tanggapan kuesioner tabel 5.3 dan gambar 5.3 nilai
tertinggi (5) sebesar 21,6% responden menyatakan pada saat migrasi dari sistem
modifikasi kas ke sistem akrual tidak mengalami kendala. Nilai terendah (1) sebesar
2,7% responden menyatakan selalu bermasalah pada saat migrasi data. Sistem baru
belum mampu menyimpan seluruh database yang dimigrasikan dari aplikasi lama ke
aplikasi baru terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dan selain itu proses migrasi
tidak berjalan dengan lancar karena informasi yang ada tidak lengkap.
Dimensi testing dan confirmation phase diukur melalui kuesioner integrasi
sistem informasi manajemen keuangan dengan sistem informasi manajemen aset,
integrasi dengan buku besar dan kesesuaian aplikasi yang ada dengan kebutuhan.
Berdasarkan tanggapan kuesioner tabel 5.3 dan gambar 5.4 memiliki nilai tertinggi
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(5) sebesar 35,1% responden menyatakan sistem akuntasi keuangan memiliki
integrasi dengan aplikasi aset yang memiliki database jenis aset tetap, nilai aset tetap,
tanggal perolehan, biaya pemeliharaan dan nomor seri aset tetap. Nilai terendah (1)
sebesar

10,8% responden menyatakan bahwa aplikasi untuk menyusun laporan

keuanagn tidak memiliki integrasi dengan aplikasi aset. Sesuai dengan temuan BPK
aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) versi 2.7.0 tidak terintegrasi
dengan aplikasi aset tetap, sehingga output yang dihasilkan aplikasi aset tetap harus
diinput secara manual ke dalam aplikasi keuangan/SIMDA.
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Begitu pula integrasi dengan aplikasi lain, nilai tertinggi (5) sebesar 27% responden
menyatakan aplikasi untuk menyusun laporan keuangan memiliki integrasi dengan
aplikasi PBB P2, aplikasi pendapatan lainnya, aplikasi beban/belanja dan aplikasi
gaji. Nilai terendah (1) sebesar 32,4% responden menyatakan aplikasi untuk
menyusun laporan keuangan tidak memiliki integrasi dengan aplikasi lainnya.
Aplikasi yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan harus kompatibel artinya
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sesuai dengan kebutuhan. Hasil tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi (5)
sebesar 13,5% responden menyatakan aplikasi yang tersedia telah memenuhi
kebutuhan dalam menyusun laporan keuangan. Nilai terendah (1) sebesar 8,1%
responden menyatakan sangat tidak sesuai dengan kebutuhan. Temuan BPK
menyatakan bahwa output

aplikasi baru memiliki format laporan keuangan tidak

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terutama, hanya menyajikan akun
sampai level tittle account (BPK, 2016).
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa
Barat dan Banten telah diimplementasikan, tetapi masih terdapat kelemahankelemahan yaitu sebagai berikut :
(1)

Kebijakan akuntansi belum sepenuhnya mendukung penerapan akuntansi
berbasis akrual

(2)

Aplikasi baru belum sempurna mendukung penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual

(3)

Tidak ada integrasi antara aplikasi pengelolaan keuangan dengan aplikasi
pengelolaan barang daerah, aplikasi pendapatan dan aplikasi lainnya.

5.1.2.2 Variabel Manajemen Aset
Manajemen aset

dibangun oleh 4 dimensi yaitu inventarisir, legal audit,

penilaian, optimalisasi/pemanfaatan dan pengawasan dan pengendalian yang diukur
dengan 15 indikator. Berdasarkan hasil penelitian manajemn aset memiliki nilai ratarata 3,4 dengan kategori baik. Hal ini menujukkan bahwa manajemen aset yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat dan
Banten sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
Dimensi inventarisasi diukur melalui 3 indikator yaitu kelengkapan sistem
dan prosedur manajemen aset, kelengkapan aplikasi pendukung manajemen aset dan
tingkat kepatuhan manajemen aset terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan
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hasil tanggapan kuesioner tabel 5.5 dan gambar 5.5 nilai tertinggi (5) sebesar 56,8%
responden menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota telah memiliki
sistem dan prosedur yang lengkap sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016
dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 bahwa ruang lingkup dari manajemen
aset meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3)
penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7)
pemindahtanganan, (8) pemusnahan, (9) penghapusan, (10) penatausahaan,

(11)

pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan (12) tuntutan ganti rugi.

Tabel 5.5
Deskriptif Statistik Variabel Manajemen Aset
Ukuran Statistik
No

Pernyataan

Frekuensi Relatif

rata
rata

Min

Max

[0-1)

[1-2)

[2-3)

[3-4)

[4-5)

5

4,1

1

5

0,0

5,4

13,5

5,4

18,9

56,8

3,2

1

5

0,0

16,2

16,2

21,6

27

18,9

4,7

2

5

0,0

0,0

2,7

0,0

21,6

75,7

4,7

3

5

0,0

0,0

0,0

2,7

27

70,3

1

5

0,0

5,4

10,8

29,7

43,2

10,8

Inventarisasi

Y111

Y112

Y113

Y121

Y122

Manajemen aset memiliki
Peraturan Kepala Daerah
mengenaai sistem dan
prosedur aset yang
lengkap/sesuai dengan
kebutuhan
Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Barang
(SIMBADA) atau aplikasi
aset lainnya memiliki
output data yang lengkap
Manajemen aset
dilakukan sesuai dengan
Peraturan Kepala Daerah
tentang sistem dan
prosedur manajemen aset
Legal Audit
Manajemen aset memiliki
kelengkapan administrasi
berupa dokumendokumen mulai dari
perencanaan sampai
penghapusan
Manajemen aset memiliki
kelengkapan administrasi
berupa dokumendokumen berupa hibah

3,4
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Tabel 5.5
Deskriptif Statistik Variabel Manajemen Aset
Ukuran Statistik
No

Y123

Y131

Y132

Y133

Pernyataan

Memiliki sengketa aset
tetap dengan pihak lain
Penilaian
Kesesuaian kualifikasi
penilai sesuai dengan
paraturan yang berlaku
Penilaian dilaksasakan
seesuai dengan surat
keputusan Kepala Daerah
tentang tupoksi dari
penilai
Penilaian dilaksanakan
sesuai dengan prosedur
yang tercantum dalam
peraturan

rata
rata

Frekuensi Relatif

Min

Max

[0-1)

[1-2)

[2-3)

[3-4)

[4-5)

5

2

5

0,0

0,0

8,1

35,1

45,9

10,8

3,7

1

5

0,0

2,7

18,9

16,2

27,0

35,1

4,4

1

5

0,0

2,7

2,7

5,4

27

62,2

4,5

1

5

0,0

2,7

2,7

10,8

13,5

70,3

4,5

1

4

0,0

2,7

24,3

56,8

16,2

0,0

2,9

1

5

0,0

5,4

10,8

29,7

45,9

8,1

3,4

1

5

0,0

29,7

18,9

27

10,8

13,5

4,1

2

5

0,0

0,0

2,7

24,3

37,8

35,1

3,3

1

5

0,0

10,8

18,9

18,9

29,7

21,6

3,3

1

5

0,0

8,1

13,5

40,5

13,5

24,3

3,6

Optimalisasi
Y141

Y142

Y143

Kontribusi
optimalisasi/pemanfaatan
aset tetap terhadap PAD
Memiliki Peraturan
Kepala Daerah tentang
optimalisasi/pemanfaatan
aset tetap lengkap/sesuai
kebutuhan
Publikasi tentang
optimalisasi/pemanfaatan
aset tetap milik
pemerintah

Pengawasan dan Pengendalian

Y151

Y152

Y153

Pengelola melakukan
pemantauan atas
ketertiban menajemen
aset/ kesesuain dengan
sistem dan prosedur
Tindak lanjut oleh
inspektorat atas temuan
dari hasil pemantauan
Pemantauan dilakukan
secara berperiodik sesuai
dengan peraturan yang
berlaku

Sumber : Data Diolah (2017)
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Nilai terendah (1) sebesar 5,4% responden menyatakan tidak memiliki sistem dan
prosedur manajemen aset. Laporan hasil pemeriksaan BPK TA 2015 beberapa
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

tidak memiliki Peraturan Kepala daerah

tentang sistem dan prosedur manajemen aset sesuai dengan yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 pasal 105 dan Permendagri No. 19 Tahun
2016 pasal 511 (1) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan daerah berpedoman pada
kebijakan pengelolaan barang milik daerah/peraturan menteri.

Tidak Lengkap/Patuh

Kurang Lengkap/Patuh

Cukup

Lengkap/Patuh

Sangat Lengkap/Sangat Patuh
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Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota telah memiliki Peraturan Kepala Daerah
tentang Sistem dan Prosedur Manajemen aset, tetapi sudah kadaluarsa artinya masih
berpedoman pada peraturan pemerintah dan Permendagri yang sudah tidak berlaku.
Aplikasi yang digunakan untuk manajemen aset memiliki data yang lengkap
dalam arti memiliki integrasi dengan database lain. Aplikasi yang dipergunakan
merupakan aplikasi yang dibangun sendiri atau aplikasi dari BPKP yaitu sistem

32

informasi manajemen barang milik daerah (SIM BMD). Aplikasi ini menghasilkan
output sesuai dengan kebutuhan bidang aset. Hasil tanggapan kuesioner memiliki
nilai tertinggi (5) sebesar 18,9% responden menyatakan aplikasi manajemen aset
memiliki integrasi dengan data perencanaan, hutang, beban/belanja pemeliharaan,
penyusutan dan kondisi fisik aset tetap tersebut. Nilai terendah (1) sebesar 16,2%
responden menyatakan aplikasi manajemen aset tidak lengkap, belum menyediakan
fasilitas perhitungan penyusutan apabila terjadi perubahan nilai aset tetap atau
perubahan masa manfaat dan belum menyediakan fasilitas untuk mutasi aset tetap di
SKPD, tidak terintegrasi dengan belanja/beban pemeliharaan sehingga tidak bias
menetapkan akibat belanja tersebut terhadap capital expenditure atau revenue
expenditure.
Manajemen aset biasanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bidang aset melakukan manajemen aset mulai dari perencanaan sampai timbulnya
tuntuan ganti rugi. Manajemen aset dilaksanakan oleh bidang aset sebagai pengelola
dan dilimpahkan kewenangannya kepada pengurus barang khusus untuk manajemen
aset yang berada di SKPD. Pada saat pelaksanaan manajemen aset, banyak sekali
prosedur yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, terutama masalah
penghapusan barang, sebagai akibat ketidakpahaman.

Tanggapan responden

memiliki nilai tertinggi (5) sebesar 75,5% menyatakan penghapusan aset tetap selalu
sesuai dengan peraturan kepala daerah. Nilai terendah (2) sebesar 2,7% responeden
menyatakan manajemen aset kurang mematuhi perkada atau peraturan menteri dalam
negeri tentang sistem dan prosedur aset tetap. Khusus untuk penghapusan aset tetap,
SKPD masih mencantumkan nilai aset tetapnya, padahal aset tetap sudah berpindah
kepemilikannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat melepas aset tersebut, tidak
mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan sehingga aset tersebut tidak melalui
proses penghapusan hanya dipindahtangankan saja. Hasil temuan BPK atas
pemeriksaan Pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa aset tetap berupa
situ/danau tidak diketahui keberadaannya (BPK, 2016). Hal ini menunjukkan pada
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saat aset tetap tersebut dipindahtangankan/perubahan fungsi tidak melalui prosedur
yang sesuai dengan peraturan.
Dimensi legal audit diukur berdasarkan indikator kelengkapan administrasi
dari manajemen aset, kelengkapan dokumen hibah dan legalitas dari aset tetap. Hasil
tanggapan kuesioner tabel 5.5 dan gambar 5.6 nilai tertinggi (5) sebesar 70,3%
responden menyatakan manajemen aset memiliki kelengkapan dokumen administrasi
mulai dari perencanaan dengan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) sampai berita acara serah terima. Nilai terendah (3) sebesar 2,7%
responden menyatakan beberapa aset tetap tidak memiliki bukti kepemilikan yang
sah. Hasil temuan BPK menyatakan masih ada aset tetap berupa tanah tidak memiliki
sertifikat hal ini disebabkan proses pembuatan sertifikat belum selesai atau kelalaian
dalam proses pengadaan barang, saat serah terima barang tidak disertai dengan bukti
kepemilikan. Selain itu, masih ada aset tetap yang tidak memiliki bukti kepemilikan
kendaraan bermotor (BPK, 2016).
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Begitu pula dengan aset yang berasal dari pihak lain berupa hibah dilengkapi
dengan dokumen naskah hibah. Tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi (5)
sebesar 10,8% responden menyatakan bahwa aset tetap yang berasal dari hibah
memiliki naskah perjanjian hibah yang sangat lengkap. Nilai terendah (1) sebesar
5,4% menyatakan bahwa tidak memiliki naskah perjanjian hibah, sehingga aset tetap
tersebut belum dicatat dalam neraca karena terkendala dokumen.
Permasalahan sengketa kepemilikan antara pemerintah dengan pihak lain
sudah jarang terjadi. Hasil tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi (5) sebesar
10,8% responden menyatakan tidak ada masalah sengketa tentang aset tetap dengan
pihak lain, tetapi nilai terendah (2) sebesar 10,8% responden menyatakan pernah
memiliki masalah sengketa dengan pihak lain. Masalah sengketa aset tetap biasanya
terjadi karena pemekaran daerah, jadi penyerahan aset tetap masih dalam proses.
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK 06/2015, penilaian
adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini
nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang
milik negara/daerah. Dimensi penilaian diukur berdasarkan indikator kualifikasi
penilai, kejelasan tugas pokok dan fungsi penilai dan prosedur penilaian telah
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil tanggapan kuesioner tabel 5.5
dan gambar 5.7 memiliki nilai tertinggi (5) sebesar 35,1% responden menyatakan
bahwa saat melakukan penilaian menggunakan penilai eksternal atau penilai
independen yang berasal dari perusahaan penilai.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, penilaian
dilakukan untuk tujuan laporan keuangan dan komersil. Penilaian

untuk tujuan

laporan keuangan dilakukan oleh pihak intern dengan dibantu oleh penilai yang
bersertifikasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJK), sedangkan untuk kepentingan komersil dilakukan oleh
penilai ekstern dari perusahaan penilai. Nilai terendah (1) sebesar 2,7% responden
menyatakan bahwa tidak memiliki kualifikasi penilai. Penilaian atas aset tetap
berdasarkan pada surat keputusan kepala daerah tentang pengangkatan panitia
penilaian dan dari semua panitia penilaian tidak ada yang memiliki kualifikasi penilai
baik dari pendidikan, pelatihan ataupun pengalaman.
Kesesuaian tugas pokok dan fungsi penilaian selalu berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Daerah. Hasil tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi (5)
sebesar 62,2% responden menyatakan bahwa penilaian aset tetap dilaksanakan selalu
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penilai. Nilai terendah (1) sebesar
2,7% responden menyatakan bagwa proses penilaian tidak pernah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Proses penilaian diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 179/PMK.06/2009. Hasil tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi
(5) sebesar 70,3% responden menyatakan bahwa penilaian telah mengikuti proses
yang sesuai dengan PMK No. 179/PMK.06/2009

yaitu mengidentifikasi
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permohonan/penugasan penilaian, menentukan tujuan penilaian, mengumpulkan data
awal, melakukan survei lapangan, menganalisis data, menentukan pendekatan
penilaian, menyimpulkan nilai dan menyusun laporan penilaian. Nilai terendah (1)
sebesar 2,7% responden menyatakan bahwa tidak ada proses yang dilalui pada saat
menentukan penilaian.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 optimalisasi
adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan. Optimalisasi diukur berdasarkan
kontribusi optimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelengkapan
regulasi yang mengatur optimalisasi dan keterbukaan informasi tentang optimalisasi
kepada publik.
Hasil tanggapan kuesioner berdasarkan tabel 5.5 dan gambar 5.8 memiliki
nilai

tertinggi

(4)

sebesar

16,2%

responden

menyatakan

bahwa

optimalisasi/pemanfaatan aset tetapa memiliki kontribusi terhadap PAD antara 0,51%
- 1%. Nilai terendah (1) sebesar 2,7% responden menyatakan bahwa optimalisasi
tidak memiliki kontribusi terhadap PAD. Optimalisasi memberikan kontribusi yang
sangat rendah dalam PAD, masih ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak
memiliki peaturan tentang optimalisasi, dan masih ada aset tetap yang dikuasai pihak
lain tanpa kesepakatan yang jelas (BPK, 2016). Optimalisasi harus dilakukan
berdasarkan peraturan kepala daerah tentang pemanfaatan aset tetap. Hasil tanggapan
kuesioner memiliki nilai tertinggi (5) sebesar 8,1% responden menyatakan bahwa
peraturan kepala daerah telah mengatur masalah optimalisasi dengan sangat lengkap,
sedangkan nilai terendah (1) sebesar 5,4% responden menyatakan tidak memiliki
peraturan tentang optimalisasi aset tetap
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Menurut hasil temuan BPK penggunaan dan optimalisasi aset tetap tidak
sesuai ketentuan diantaranya sebagai berikut (BPK, 2016) :
1) Aset tetap

belum didukung dengan penetapan

status penggunaan barang

(penetapan status penggunaan khusus untuk tanah, gedung dan kendaraan, status
aset tetap tersebut ditujukan untuk dipergunakan sebagai apa berdasarkan
peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur manajemen aset).
2) Pinjam pakai atas aset tetap belum didukung dokumen yang memadai
3) Penetapan tarif sewa atas tanah tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang
retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Optimalisasi harus dipublikasikan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi
unsur keterbukaan. Hasil tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi (5) sebesar
13,5% responden menyatakan bahwa informasi tentang optimalisasi selalu
dipublikasikan secara terbuka. Nilai terendah (1) sebesar 29,7% responden
menyatakan bahwa tidak pernah ada informasi secara terbuka tentang optimalisasi.
Optimalisasi aset daerah hampir tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat,
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tetapi masyarakat boleh melakukan pengajuan optimalisasi dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku.
Dimensi Pengawasan dan pengendalian diukur dengan kuesioner kepatuhan
terhadap

peraturan,

efektivitas

pemantauan

dan

pelaksanaan

pemantauan.

Berdasarkan hasil tanggapan kuesioner tabel 5.6 dan gambar 5.9 memiliki nilai
tertinggi (5) sebesar 35,1% responden menyatakan bahwa pengelola barang telah
melakukan pemantauan secara periodik setahun sekali terhadap pelaksanaan
manajemen aset tetap dalam rangka penertiban aset tetap dan kesesuaian pelaksanaan
dengan peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan KMK 157/KMK/01/2015 yang
menyatakan bahwa pemantauan secara periodik dilakukan 1 tahun sekali. Nilai
terendah (2) sebesar 2,7% responden menyatakan pernah melakukan pemantauan.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemantauan dilakukan secara insidensil atau
0o9sewaktu-waktu oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang berdasarkan
laporan permasalahan.
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Tanggapan kuesioner memiliki nilai tertinggi (5) sebesar 24,3% responden
menyatakan pemantauan dilakukan selama 10 hari atau lebih sesuai Peraturan
Menteri Keuangan No 157/KMK/01/2015
Pemantauan

ini

meliputi

pelaksanaan

pemantauan dilakukan 10 hari.

kegiatan

penggunaan,

pemanfaatan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengaman aset daerah tahun
sebelumnya. Nilai terendah (1)

sebesar 2,7% responden menyatakan bahwa

pemantauan jarang dilakukan dan apabila dilakukan pun hanya untuk memenuhi
peraturan saja karena pemantauan dilakukan dalam waktu yang singkat sekitar 1-2
hari.
Selanjutnya temuan dari hasil pemantauan ini ditindaklanjuti oleh inspektorat.
Nilai tertinggi dari tindak lanjut pemantauan (5) sebesar 21,6% responden
menyatakan Kuasa Pengguna barang selalu meminta tindak lanjut atas pengendalian
pada inspektorat. Nilai terendah (1) sebesar 10,8% responden menyatakan tidak
pernah meminta tindak lanjut atas hasil pengendalian yang dilakukan pengelola
barang. Selain itu tindak lanjut dari temuan hasil pemantauan jarang ditindaklanjuti
oleh inspektorat, hal ini dibuktikan masih banyaknya temuan BPK mengenai
ketidakpatuhan pengelolaan aset tetap terhadap peraturan perundang-undangan,
hampir 30% permasalahan aset tetap mempengaruhi opini LKPD yang diberikan oleh
BPK (Pamungkas, 2016)
Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat dan Banten telah
melaksanakan manajemen aset, tetapi masih terdapat kelemahan yaitu sebagai
berikut:
1)

Masih ada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten /Kota tidak memiliki Peraturan
Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Manajemen Aset.

2)

Belum memiliki petunjuk teknis/petunjuk pelaksana optimalisasi barang.

3)

Pengawasan dan pengendalian atas manajemen aset belum optimal
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5.1.2.3 Variabel Kualitas Laporan Keuangan.
Variabel kualitas laporan keuangan diukur melalui 4 dimensi relevan, andal,
dapat dipahami dan dapat diperbandingkan dan 11 indikator. Kualitas laporan
keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 3,4 dengan
kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas
mencerminkan laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif

relevan,

andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (PSAP, 2010). Kualitas laporan
keuangan bias dicerminkan oleh opini yang dikeluarkan oleh auditor ekternal.
Auditor ekternal dari Pemerintah Daerah adalah BPK sebagai pemeriksa laporan
keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, salah satu indikator kualitas laporan
keuangan berupa opini BPK yang mencerminkan keandalan laporan keuangan.

Tabel 5.6
Deskriptif Statistik Variabel Kualitas Laporan Keuangan
Ukuran Statistik
No

Pernyataan

Frekuensi Relatif

rata
rata

Min

Max

[0-1)

[1-2)

[2-3)

[3-4)

[4-5)

5

3,9

3

5

0,0

0,0

0,0

43,2

21,6

35,1

2,0

1

4

0,0

27,0

45,9

24,3

2,7

0,0

3,9

1

5

0,0

2,7

5,4

24,3

32,4

35,1

Relevan

Y211

Y212

Y213

Laporan keuangan
pemerintah daerah dijadikan
pedoman untuk
mengevaluasi realisasi
program/kegiatan yang telah
dilaksanakan
Laporan keuangan dijadikan
pedoman untuk melakukan
penganggaran
program/kegiatan periode
selanjutnya
Laporan keuangan
diselesaikan tepat waktu
sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Andal

Y221

Opini BPK atas LKPD
Tahun anggaran 2015

4,4

1

5

0,0

2,7

0,0

24,3

8,1

64,9

Y222

Kelengkapan pengungkapan
kejadian yang positif atau

3,9

2

5

0,0

0,0

2,7

32,4

37,8

27
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Tabel 5.6
Deskriptif Statistik Variabel Kualitas Laporan Keuangan
Ukuran Statistik
No

Pernyataan

Frekuensi Relatif

rata
rata

Min

Max

[0-1)

[1-2)

[2-3)

[3-4)

[4-5)

5

3,9

3

5

0,0

0,0

0,0

2,7

32,4

64,9

4,6

1

5

0,0

2,7

5,4

2,7

24,3

64,9

4,4

3

5

0,0

0,0

0,0

8,1

32,4

59,6

4,4

1

5

0,0

5,4

0,0

8,1

18,9

67,6

4,7

3

5

0,0

0,0

0,0

2,7

27

70,3

1,7

1

5

0,0

56,8

21,6

16,2

2,7

2,7

negatif dalam CALK Tahun
Anggaran 2015
Dapat Dipahami
Y231
Y232
Y233

Laporan keuangan
menggunakan istilah yang
sederhana/mudah dipahami
Laporan keuangan memuat
informasi yang jelas
Laporan keuangan
mengungkapkan perubahan
kebijakan akuntansi
Dapat Diperbandingkan

Y241

Y242
Y243

Melakukan perbandingan
tentang kebijakan akuntansi
dari tahun ke tahun
berikutnya
Melakukan perbandingan
laporan keuangan dengan
periode sebelumnya
Melakukan perbandingan
dengan entitas yang lainnya

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 5.6 dan gambar 5.10 hasil kuesioner memiliki nilai tertinggi
(5) sebesar 35,1% responden menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah selalu dipergunakan untuk mengevaluasi program/kegiatan yang telah
dilaksanakan. Nilai terendah (3) sebesar 43,2% menyatakan bahwa laporan keuangan
kadang-kadang memiliki nilai umpan balik karena laporan keuangan kadang-kadang
dipergunakan untuk mengevaluasi program/kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Evaluasi program/kegiatan hanya didokumentasikan melalui laporan realisasi
anggaran yang mencerminkan perbandingan antara target dan realisasi saja dalam
bentuk nilai nominal, tidak ada uraian secara deskriptif dalam bentuk laporan tentang
hasil evaluasi program/kegiatan.
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Laporan keuangan memiliki nilai prediktif yaitu dijadikan pedoman untuk
penganggaran program/kegiatan tahun selanjutnya. Hasil kuesioner nilai tertinggi (4)
sebesar 2,7% responden menyatakan bahwa laporan keuangan sering dipergunakan
untuk menentukan anggaran program/kegiatan tahun selanjutnya, sedangkan nilai
terendah (1) sebesar 27% responden menyatakan laporan keuangan tidak dijadikan
pedoman untuk membuat anggaran selanjutnya. Anggaran tahun selanjutnya harus
berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang pedoman penyusunan RABPD
tahun yang bersangkutan.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD harus diserahkan kepada
PPKD sebagai entitas pelaporan pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya,
untuk dilakukan konsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil kuesioner, nilai tertinggi (5) sebesar 35,1% responden menyatakan
laporan keuangan selalu diserahkan tepat waktu untuk kepentingan penyusunan
laporan konsolidasi. Nilai terendah (1) sebesar 27% rsponden menyatakan tidak
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pernah

tepat

waktu.

Berdasarkan

hasil

temuan

BPK

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian
laporan keuangan. Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 laporan keuangan harus
disampaikan tanggal 31 Maret 2016, tetapi penyampaian laporan keuangan melebihi
batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan adanya perubahan aplikasi
akibat sistem baru. Aplikasi yang tidak memiliki integrasi menyebabkan data harus
diinput kembali dan memerlukan waktu yang lama. Selain Pemerintah Daerah
sebagai entitas pelaporan, SKPD sebagai entitas akuntansi mengalami keterlambatan
dalam menyerahkan laporan keuangan ke PPKD, sehingga pada masa penyampaian
laporan keuangan, LKPD yang disampaikan bukan hasil konsolidasi karena masih
ada SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan (BPK, 2016).
Dimensi andal diukur melalui opini BPK Tahun anggaran 2015 dengan nilai
tertinggi (5) sebesar 64,9% responden menyatakan opini BPK untuk LKPD Tahun
Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa
laporan keuangan berkualitas (Beest, Braam, & Boelens, 2009) yaitu tidak ada
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini tidak memberikan
pendapat ataupun opini tidak wajar. Nilai terendah (1) sebesar 2,7% responden
menyatakan memiliki opini BPK tidak memberikan pendapat. Pemerintah Kabupaten
Subang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat, hal ini disebabkan
Pemerintah Kabupaten Subang belum menyusun laporan keuangan berbasis akrual
(BPK, 2016).
Selain itu hasil temuan BPK menyatakan bahwa pengendalian aplikasi atas
empat jenis aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan belum
optimal. Output dari laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.
Format neraca piutang retirbusi dan pajak digabungkan dalam piutang pendapatan,
format laporan operasional tidak ada pembagian pos kegiatan antara operasional dan
non operasional, pendapatan transfer tidak dirinci sampai jenis dana,

beban

persediaan digabung dengan beban barang dan jasa, pendapatan transfer tidak dirinci
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sampai jenis dana, akun arus kas keluar aktivitas investasi tidak diklasifikasikan per
jenis perolehan, terdapat pos aktivitas pendanaan yang tidak sesuai klasifikasinya.
Output yang dihasilkan dari aplikasi tersebut berpotensi tidak valid, tidak akurat dan
tidak sesuai.
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Akses diberikan kepada pengguna untuk menjurnal tambahan transaksi tanpa ada
bukti pendukung contohnya, penyetoran utang PFK tanpa ada bukti setoran,
pengendalaian atas proses penginputan yang membutuhkan

validasi belum

sepenuhnya memadai. sistem bisa menjurnal tanpa berdasarkan bukti, berpeluang
penyalahgunaan akses oleh pengguna atas transaksi yang bukan sebenarnya
Laporan keuangan yang andal juga diukur dari kelengkapan pengungkapan.
Nilai tertinggi (5) sebesar 27% responden menyatakan bahwa laporan keuangan
selalu mengungkapkan kejadian yang tidak biasa atau tidak berulang disertai dengan
dampak positif dan negatif bagi organisasi. Nilai terendah (1) sebesar

2,7%
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responden menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak mengungkapkan
data-data pendukung seperti aging schedule dan lain-lain.
Dimensi dapat dipahami diukur dengan penggunaan bahasa yang sederhana
dan disajikan dengan grafik dalam laporan keuangan, sehingga pengguna merasa
mudah membaca laporan keuangan (tabel 5.6 dan gambar 5.11). Nilai tertinggi (5)
sebesar 64,9% responden menyatakan laporan keuangan selalu menggunakan istilah
yang sederhana. Nilai terendah (3) sebesar 2,7% responden menyatakan laporan
keuangan kadang-kadang menggunakan istilah yang sederhana. Ada beberapa istilah
yang tidak dapat dipahami. Penggunaan grafik dalam laporan keuangan ditujukan
untuk memudahkan memahami laporan keuangan. Nilai tertinggi (5) sebesar 64,9%
responden menyatakan bahwa penjelasan laporan keuangan menggunakan 10 atau
lebih grafik, sedangkan nilai terendah (1) sebesar 2,7% responden menyatakan tidak
pernah menggunakan grafik.
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Selain itu, setiap perubahan atas kebijakan akuntansi laporan keuangan
periode berjalan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK),
nilai tertinggi (5) sebesar 59,6% responden menyatakan setiap perubahan kebijakan
akuntansi selalu diungkapkan dalam laporan keuangan, sedangkan nilai terendah (1)
sebesar 8,1% responden menyatakan bahwa kadang-kadang mengungkapkan
perubahan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan.
Dimensi dapat diperbandingkan diukur melalui kuesioner perbandingan
perubahan kebijakan akuntansi, perbandingan antar periode dan perbandingan antar
entitas. Laporan keuangan selalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk
melihat kondisi kinerja keuangan. Berdasarkan tabel 5.6 dan gambar 5.12 Tanggapan
responden atas kuesioner memiliki nilai tertinggi (5) sebesar 67,6% menyatakan
bahwa laporan keuangan selalu membandingkan penerapan kebijakan akuntansi dari
tahun ke tahun, sedangkan nilai terendah (1) sebesar 5,4% menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak pernah membandingkan perubahan
kebijakan akuntansi dari tahun ke tahun.

120
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Selalu

80

Sering

60

Kadang-Kadang

40

Pernah

20

Tidak Pernah

0
Y241

Y242

Y243

Gambar 5.13 Tanggapan Responden Tentang Dimensi Dapat Diperbandingkan
Keterangan
Y241
:
Y242
:
Y243
:

Frekuensi konsistensi penerapan kebijakan
Frekuesi perbandingan antar waktu
Frekuensi perbandingan antar entitas
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Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyajikan laporan keuangan tahun
2014 berbasis kas menuju akrual dan laporan keuangan tahun 2015 berbasis akrual.
Menurut IPSAP 04 entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangan tahun 2014
berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual
agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2015. Perubahan dalam
penyajian laporan keuangan tahun 2015 terhadap laporan keuangan tahun 2014 bukan
merupakan perubahan kebijakan akuntansi pada umumnya, tetapi lebih mendasar
karena perubahan basis standar akuntansi. Perubahan yang signifikan atas pos-pos
laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
yang berdampak pada lapora keuangan periode sebelumnya, diungkapkan dalam
catatam atas laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi atas
keterbandingan laporan keuangan. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak
menyajikan perbandingan laporan keuangan berbasis akrual tahun anggaran 2014
dengan tahun anggaran 2015. Penyajian kembali/restatement hanya dilakukan
perubahan kebijakan akuntansi saja.
Laporan keuangan selalu diperbandingkan antar periode, nilai tertinggi (5)
sebesar 59,6% responden menyatakan laporan selalu diperbandingkan antar periode,
tetapi nilai terendah (1) sebesar 5,4% responden menyatakan tidak pernah
membandingkan laporan keuangan antar periode. Laporan

operasional tidak

menampilkan laporan tahun sebelumnya karena laporan operasional baru pertama
kali dibuat tahun 2015 sebagai konsekuensi kewajiban penggunaan basis akrual.
Berdasarkan hasil kuesioner, nilai terendah (1) sebesar 56,8% responden
menyatakan laporan keuangan tidak pernah diperbandingkan dengan entitas lain,
karena tidak ada tuntutan yang dituangkan dalam peraturan, sedangkan nilai tertinggi
(5) menyatakan laporan keuangan diperbandingkan dengan entitas lain untuk hanya
sekedar melihat kinerja keuangan pemerintah daerah lainnya dan dijadikan motivasi
untuk menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik lagi.
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Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, laporan keuangan di Pemerintah
Provinsi/kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat dan Banten masih terdapat
kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut :
1) Laporan keuangan berbasis akrual masih belum valid
2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak melakukan perbandingan
perubahan kebijakan akuntansi

5.1.3 Analisis Verifikatif
Pengujian ini bersifat pengujian (konfirmasi) teori yang digunakan untuk
membangun hipotesis. Untuk penelitian ini hipotesis dibangun berdasarkan teori
penjelasan logis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang diuji dengan fakta yang
ada secara empiris. Teoritical framework yang dibangun peneliti sebagai model
konseptual dari hubungan antara faktor-faktor yang didentifikasi untuk memberikan
solusi atas pemecahan masalah pada implementasi akuntansi berbasis akrual dan
kualitas laporan keuangan telah diuji (goodness of fit) secara statistik baik untuk outer
Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

5.1.3.1 Evaluasi Model Pengukuran Tahap Pertama
Metode yang digunakan dalam pengujian model adalah Partial Least Square .
Model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes,
menggunakan metode estimasi second order dari Partial Least Square diperoleh
diagram jalur full model pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap
manajemen aset dan kualitas laporan keuangan seperti terlihat pada Semua model
pengukuran tahap pertama (hubungan indikator dengan dimensinya) merupakan
model pengukuran reflektif. Kualitas suatu indikator ditunjukkan oleh validasi dan
reliabilitas indikator tersebut beserta valid dan reliabilitas kolektif dari indikator
tersebut dengan indikator lainnya yang mengukur suatu dimensi
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Berdasarkan Tabel 5.7 dapat dilihat nilai bobot faktor setiap indikator lebih
besar dari 0,50. Artinya indikator dalam variabel kompetensi pejabat penatausahaan
keuangan, dukungan manajemen puncak, implementasi akuntansi berbasis akrual,
manajemen aset dan kualitas laporan keuangan valid sebagai alat ukur. Hasil
pengujian menunjukkan indikator-indikator mempunyai nilai R² sebesar 0,5 atau
lebih artinya indikator-indikator tersebut mempunyai tingkat reliabilitas baik, kecuali
untuk indikator X1.32, Y1.13, Y2.12 dan Y2.43 dinyatakan tidak valid dan tidak
reliabel. Indikator-indikator yang tidak valid dan tidak reliable direduksi dalam
pengolahan selanjutnya.
Tabel 5.7
Ringkasan Uji Validitas Reliabilitas Order Pertama
Model Pengukuran Konstruk

Dimensi

X1

X2

X3

Y11

Y12

Establishment
Phase

Conversion
Phase

Testing and
Confirmation
Phase

Inventarisir

Legal Audit

Faktor
loading
Taksiran
(O)

R2

X1.1.1

0,899

X1.1.2

Indikator

Indikator
Validitas

Reliabilitas

0,819

Valid

Reliabel

0,885

0,808

Valid

Reliabel

X1.1.3

0,858

0,736

Valid

Reliabel

X1.2.1

0,901

0,812

Valid

Reliabel

X1.2.2

0,828

0,686

Valid

Reliabel

X1.2.3

0,745

0,555

Valid

Reliabel

X1.3.1

0,923

0,852

Valid

Reliabel

X1.3.2

0,664

0,441

Valid

Tdk
Reliabel

X1.3.3

0,907

0,823

Valid

Reliabel

Y1.1.1

0,826

0,682

Valid

Reliabel

Y1.1.2

0,884

0,781

Valid

Reliabel

Y1.1.3

0,660

0,436

Valid

Tidak
Reliabel

Y1.2.1

0,835

0,697

Valid

Reliabel

Y1.2.2

0,828

0,686

Valid

Reliabel

Y1.2.3

0,863

0,745

Valid

Reliabel

AVE

CR

0,776

0,912

0,684

0,866

0,80

0,936

0,833

0,909

0,710

0,880
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Tabel 5.7
Ringkasan Uji Validitas Reliabilitas Order Pertama
Model Pengukuran Konstruk

Dimensi

Y13

Y14

Y15

Y21

Y22

Y23

Y24

Faktor
loading
Taksiran
(O)

R2

Y1.3.1

0,840

Y1.3.2

Indikator

Penilaian Aset

Optimalisasi

Pengawasan dan
Pengendalian

Relevan

Indikator
Validitas

Reliabilitas

0,706

Valid

Reliabel

0,869

0,755

Valid

Reliabel

Y1.3.3

0,720

0,518

Valid

Reliabel

Y1.4.1

0,845

0,714

Valid

Reliabel

Y1.4.2

0,858

0,736

Valid

Reliabel

Y1.4.3

0,776

0,602

Valid

Reliabel

Y1.5.1

0,834

0,696

Valid

Reliabel

Y1.5.2

0,822

0,676

Valid

Reliabel

Y1.5.3

0,845

0,714

Valid

Reliabel

Y2.1.1

0,819

0,671

Valid

Reliabel

Y2.1.2

0,619

0,383

Valid

Reliabel

Y2.1.3

0.913

0,834

Valid

Reliabel

Y2.2.1

0,875

0,766

Valid

Reliabel

Y2.2.2

0,901

0,812

Valid

Reliabel

Y2.3.1

0,933

0,870

Valid

Reliabel

Y2.3.2

0,915

0,837

Valid

Reliabel

Y2.3.3

0,909

0,826

Valid

Reliabel

Z2.4.1

0,925

0,856

Valid

Reliabel

Y2.4.2

0,977

0,955

Valid

Reliabel

Valid

Tidak
Reliabel

Andal

Dapa Dipahamit

Dapat
Diperbandingkan

Y2.4.3

0,452

0,229

AVE

CR

0, 660

0,853

0,684

0,866

0,696

0,873

0,629

0,832

0,789

0,882

0,844

0,942

0,958

0,979

Sumber : Data Diolah

Dapat diketahui dari Tabel 5.7 dalam variable implementasi akuntansi berbasis
akrual, variabel manajemen aset, variabel kualitas laporan keuangan, semua dimensi
memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 artinya semua dimensi memiliki validitas
konvergensi yang baik.
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Hasil pengujian dalam variabel implementasi akuntansi berbasis akrual,
manajemen aset, variabel kualitas laporan keuangan diperoleh semua dimensi
memiliki CR > 0,7 artinya setiap dimensi memiliki konsistensi internal baik.
.
Tabel 5.8
Kriteria Evaluasi Model Pengukuan Tahap Pertama
No
1.

2.

Pengukuran
Validitas dan Reliabilitas
Indikator
Validitas
Konvergensi
Indikator per Dimensi
Validitas
Konvergensi
Indikator per Dimensi

3.

Reliabilitas
Konsistensi
Internal
Indikator
per
Dimensi

4.

Validitas
Diskriminan
Indikator per Dimensi

Kriteia
valid jika > 0,6
Reliabel jika R2 0.5

Average
Variance
Extract (AVE) yang
lebih besar dari 0,5.
jika nilai Composite
Reliability (CR) di atas
0,7
indikator-indikator suatu
dimensi harus lebih besar
untuk dimensi itu sendiri

Kecuali
indikator X.32, Y1.13,
Y2.12 dan Y2.43

.

X1, X2, Y12, Y13
Y15, dan Y21

Sumber : Data diolah (2017)

Hasil evaluasi validitas diskriminan disajikan pada Tabel 5.9. Kriteria
Fornell-Lacker mengharuskan indikator-indikator suatu dimensi harus lebih besar
untuk dimensi itu sendiri dibanding untuk dimensi lainnya. Hasil penelitian
menyatakan bahwa semua nilai kriteria untuk masing-masing dimensi (yang
berada pada diagonal utama) lebih besar dibanding nilai kriteria untuk dimensi
lainnya (di luar diagonal utama). Dengan demikian, indikator-indikator dari
dimensi-dimensi ini mempunyai validitas diskriminan yang baik kecuali untuk X2,
Y11, Y13 Y15, dan Y21.

52

Tabel 5.9

Kriteria Fornell-Lacker

X

X2

X3

XI

Y1

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y2

Y21

Y22

Y23

X

0,722

X2

0,832

0,827

X3

0,819

0,513

0,938

XI

0,920

0,683

0,632

0,881

Y1

0,279

0,273

0,269

0,209

0,721

Y11

0,290

0,271

0,290

0,181

0,794

0,913

Y12

0,150

0,124

0,202

0,088

0,888

0,583

0,842

Y13

0,311

0,163

0,330

0,324

0,851

0,529

0,807

0,812

Y14

0,178

0,319

0,102

0,077

0,897

0,779

0,723

0,591

0,827

Y15

0,177

0,245

0,115

0,137

0,890

0,663

0,697

0,657

0,870

0,834

Y2

0,455

0,349

0,444

0,393

0,729

0,615

0,569

0,661

0,602

0,642

0,748

Y21

0,272

0,243

0,290

0,198

0,650

0,564

0,438

0,557

0,591

0,665

0,897

0,793

Y22

0,493

0,442

0,425

0,407

0,676

0,682

0,490

0,524

0,572

0,638

0,893

0,795

0,888

Y23

0,466

0,284

0,434

0,459

0,580

0,447

0,525

0,624

0,399

0,406

0,887

0,681

0,746

0,919

Y24

0,395

0,263

0,455

0,342

0,610

0,443

0,479

0,582

0,489

0,536

0,806

0,653

0,602

0,611

Sumber : Data Dioleh, (2017)

Y24

0,979
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5.1.3.2 Evaluasi Model Pengukuran Tahap Kedua
Berikut evaluasi model pengukuran tahap kedua, terdapat satu jenis model
pengukuran pada tahapan kedua, yaitu model pengukuran formatif. Evaluasi dari
indikator formatif dilihat dari kolinieritas dan kedua signifikansi dan relevansi.
(1) Kolinieritas
Suatu indikator dikatakan berkolinieritas dengan indikator lainnya jika nilai
VIF-nya lebih besar dari 5 (Hair, Jr, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Hasil
pengujian kolinieritas diperlihatkan pada tabel 5.10. Terkait dengan ketiga
dimensi formatif, tidak ada dimensi yang mempunyai permasalahan
kolinieritas.
(2) Signifikansi dan Relevansi
Relevansi dimensi formatif dilihat dari signifikansi koefisien weight–nya.
Koefisien weight yang signifikan menunjukkan dimensi tersebut relevan. Hasil
ini relevansi formatif menunjukkan signifikan pada taraf nyata 0,05 dilihat
pada table 5.10. Dengan demikian artinya ketiga dimensi formatif merupakan
dimensi yang relevan bagi konstruknya (Hair, Jr, Hult, Ringle, & Sarstedt,
2014).
Berdasarkan Tabel 5.10, dapat dijelaskan bahwa variabel

implementasi

akuntansi berbasisi akrual merupakan konstruk yang bersifat formatif yang
mengasumsikan bahwa establishment phase, convertion phase dan testing and
confirmation phase yang membentuk konstruk implementasi akuntansi berbasis
akrual. Variabel manajemen aset merupakan konstruk yang bersifat formatif
yang mengasumsikan bahwa inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi
serta pengawasan dan pengendalian yang membentuk konstruk kompetensi
pejabat penatausahaan keuangan dan

kualitas laporan keuangan merupakan

konstruk yang bersifat formatif yang mengasumsikan bahwa relevan, andal,
dapat diperbandingan dan dapat dipahami.
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Tabel 5.10
Evaluasi Model Pengukuran Formatif pada Tahap Kedua

No Konstruk

1

Dimensi

Koefisien komponen
Standar
Taksiran
eror
(STDEV)

Relevansi

Vali
ditas

VIF

X1 Establishmen

0,476

0.05

Relevan

t.t.

2,469

X2

Convertion

0,327

0.05

Relevan

t.t.

1,940

3

X3

Testing &
Confirmation

0,353

0.05

Relevan

t.t.

1,784

4

Y11 Inventarisasi

0,180

0,03

Relevan

t.t.

2,749

5

Y12

Legal Audit

0,242

0,03

Relevan

t.t.

4,114

Y13

Penilaian

0,247

0,04

Relevan

t.t.

3,595

2

6

IABA

MA

7

Y14 Optimalisasi

0,251

0,04

Relevan

t.t.

3,783

8

Y15

Pengawasan
dan
Pengendalian

0,231

0,05

Relevan

t.t.

4,796

9

Y21

Relevan

0,301

0,05

Relevan

t.t.

3,571

10

Z22

Andal

0,233

0,03

Relevan

t.t.

4,312

0,346

0,04

Relevan

t.t.

2,619

0,243

0,03

Relevan

t.t

2,173

KLK

Dapat
Dipahami
Dapat
12
Y24 Diperbanding
kan
Sumber : Data Diolah (2017)
11

Y23

Kolinieritas
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier
Tidak
Kolinier

5.1.3.3 Evaluasi Model Struktural
Evaluasi model struktural dilakukan dengan menguji masing-masing koefisien
jalur yang menunjukkan arah dan kuatnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel
lainnya. Dalam penelitian ini model struktural terkait kepada hipotesis penelitian
yang mengisyaratkan hubungan kausalitas diantara variabel-variabel laten.
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Tabel 5.11
Evaluasi Model Structural
No

Variabel
Penyebab

Akibat

1
X
Y1
2
X
Y2
3
Y1
Y2
Sumber: data diolah (2017)

Koefisien
pengaruh

VIF

Kolinieritas

0,376
0,281
0, 645

1,000
1,165
1,165

non-kolinier
non-kolinier
non-kolinier

R Square

0,1414
0,1472
0,4841

0,142
0,631

Model struktural dalam penelitian ini melibatkan variabel laten eksogen
(implementasi akuntansi berbasis akrual,) dan dua variabel laten endogen
(manajemen aset dan kualitas laporan keuangan).
Uji kolinieritas dilakukan untuk menjamin bahwa hasil data analisis tidak
dipengaruhi oleh kondisi multikolinieritas dengan menggunakan nilai Variance
Inflation Factor (VIF). Nilai-nilai VIF variabel laten disajikan pada tabel 5.11 dengan
nilai di bawah 5. Apabila terdapat kolinieritas yang tinggi dapat menunjukkan adanya
masalah dan bisa menyebabkan ketidaktepatan pada estimasi (Hair, Jr, Hult, Ringle,
& Sarstedt, 2014).
Berdasarkan Tabel 5.11 dapat dilihat untuk pengujian secara langsung variabel
yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan berturut-turut
adalah implementasi akuntansi berbasis akrual (0,281), dan manajemen aset (0,645).
Diagram dalam gambar menunjukkan nilai koefisien jalur antar variabel.
Koefisien jalur pengaruh antar variabel dan hasil uji signifikansinya dapat dilihat
pada Gambar 5.14.

Ada 2 (dua) jenis pengaruh yaitu pengaruh langsung dan

pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung adalah hubungan yang menghubungkan
2 (dua) konstruk dengan arah panah tunggal . Sedangkan pengaruh tidak langsung
adalah hubungan yang melibatkan beberapa keterkaitan antar konstruk (Hair, Jr, Hult,
Ringle, & Sarstedt, 2014).
Variabel implementasi akuntansi berbasis akrual dan manajemen aset,
berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, variabel
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implementasi akuntansi berbasis akrual ini juga berpengaruh terhadap

kualitas

laporan keuangan melalui manajemen aset (pengaruh tidak langsung).

Y1

0,376
0,645
X

0,281
Y2

Gambar 5.14
Path Coefficients Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
terhadap Manajemen Aset dan Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 5.12
Hasil Estimasi Besar Pengaruh Antar Variabel Penelitian
Penyebab
Implementasi
Akuntansi Berbasis
Akrual
Implementasi
Akuntansi Berbasis
Akrual
Manajemen Aset
Implementasi
Akuntansi Berbasis
Akrual

Sumber : Data Diolah

Variabel
Akibat
Manajemen aset

Perantara
-

Besar Pengaruh
0,376

Kualitas
Keuangan

Laporan

Kualitas Pelaporan
Keuangan
Kualitas
Laporan
Keuangan

0,281
-

0,645

Manajemen aset
0,376*0,645 = 0,243
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Berdasarkan hasil, disimpulkan bahwa pengaruh variabel Y terhadap Z2
melalui Z1 bernilai positif. Koefesien pengaruh terbesar secara langsung adalah pada
skor variabel manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan dengan kekuatan
pengaruh sebesar 0,645. Sedangkan yang terendah adalah variabel implementasi
akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan melalui manajemen
aset dengan kekuatan pengaruh sebesar sebesar 0,243.

5.1.3.4

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap

Manajemen Aset
Implementasi akuntansi berbasis akrual dirumuskan berpengaruh terhadap
manajemen aset. Berikut ini disajikan hipotesis statistik sebagai berikut:
H0:  ≤ 0
H1:  > 0

Tidak terdapat pengaruh positif implementasi akuntansi
berbasis akrual terhadap manajemen aset
Terdapat pengaruh positif implementasi akuntansi
berbasis akrual terhadap manajemen aset

Berdasarkan hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa apabila koefisien jalur
berbeda dari 0 atau lebih kecil , maka Ho ditolak. Pengujian tidak dilakukan
menggunakan uji t tetapi dengan cara membandingkan besarnya nilai pengaruh
apakah lebih besar dari nol atau tidak. Apabila besarnya pengaruh sama dengan 0 atau
lebih kecil maka H0 diterima, akan tetapi apabila sebaliknya koefisien jalur lebih
besar, maka H0 ditolak. Koefisien jalur sebesar 0,376 (gambar 5.14 dan tabel 5.12),
maka disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Koefesien pengaruh implementasi
akuntansi berbasis akrual terhadap manajemen aset

dengan kekuatan pengaruh

sebesar 0,376 menjelaskan bahwa setiap ada kenaikan skor variabel implementasi
akuntansi berbasis akrual sebesar satu simpangan baku, maka akan dapat menaikkan
skor variabel manajemen aset rata rata sebesar 0,376 simpangan baku. Hasil
penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi implementasi
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akuntansi berbasis akrual, semakin dapat meningkatkan pengelolaan manajemen aset,
hal ini dikarenakan arah koefisien jalur yang positif.

5.1.3.5 Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
Implementasi akuntansi berbasis akrual dirumuskan berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan. Berikut ini disajikan hipotesis statistik sebagai berikut:
H0:  ≤ 0
H1:  > 0

Tidak terdapat pengaruh positif implementasi akuntansi
berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan
Terdapat pengaruh positif implementasi akuntansi
berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa apabila koefisien jalur
berbeda dari 0 atau lebih kecil , maka Ho ditolak. Pengujian tidak dilakukan
menggunakan uji t tetapi dengan cara membandingkan besarnya nilai pengaruh
apakah lebih besar dari nol atau tidak. Apabila besarnya pengaruh sama dengan 0 atau
lebih kecil maka H0 diterima, akan tetapi apabila sebaliknya koefisien jalur lebih
besar, maka H0 ditolak. Koefisien jalur sebesar 0,281 (gambar 5.14 dan tabel 5.12),
maka disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Koefisien pengaruh implementasi
akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dengan kekuatan
pengaruh sebesar 0,281

menjelaskan bahwa setiap ada kenaikan skor variabel

implementasi akuntansi berbasis akrual sebesar satu simpangan baku, maka akan
dapat menaikkan skor variabel kualitas laporan keuangan rata rata sebesar 0,281
simpangan baku. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin
tinggi implementasi akuntansi berbasis akrual, semakin dapat meningkatkan kualitas
laporan keuangan, hal ini dikarenakan arah koefisien jalur yang positif.
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5.1.3.6 Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Manajemen aset dirumuskan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Berikut ini disajikan hipotesis statistik sebagai berikut:
H0: β149 ≤ 0
H1: β149 > 0

Tidak terdapat pengaruh positif
manajemen aset
terhadap kualitas laporan keuangan
Terdapat pengaruh positif manajemen aset terhadap
kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa apabila koefisien jalur
berbeda dari 0 atau lebih kecil , maka Ho ditolak. Pengujian tidak dilakukan
menggunakan uji t tetapi dengan cara membandingkan besarnya nilai pengaruh
apakah lebih besar dari nol atau tidak. Apabila besarnya pengaruh sama dengan 0 atau
lebih kecil maka H0 diterima, akan tetapi apabila sebaliknya koefisien jalur lebih
besar, maka H0 ditolak. Koefisien jalur sebesar 0,645 (gambar 5.14 dan tabel 5.12),
maka disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Koefisien pengaruh manajemen aset
terhadap kualitas laporan keuangan dengan kekuatan pengaruh sebesar 0,645
menjelaskan bahwa setiap ada kenaikan skor variabel manajemen aset sebesar satu
simpangan baku, maka akan dapat menaikkan skor variabel kualitas laporan
keuangan rata rata sebesar 0,664 simpangan baku. Hasil penelitian ini memberikan
bukti empiris bahwa semakin baik manajemen aset, semakin dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan arah koefisien jalur yang positif.

5.1.3.7 Pengaruh Secara Tidak Langsung Implementasi Akuntansi Berbasis
Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Manajemen Aset
Implementasi akuntasi berbasis akrual dirumuskan berpengaruh positif secara
tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui manajemen aset. Berikut
ini disajikan hipotesis statistik sebagai berikut:
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H0: 91. 149 ≤ 0
H1: 91. 149 > 0

Tidak terdapat pengaruh positif secara tidak langsung
implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas
laporan keuangan melalui manajemen aset
Terdapat pengaruh positif tidak langsung implementasi
akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan
keuangan melalui manajemen aset

Berdasarkan hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa apabila koefisien jalur
berbeda dari 0 atau lebih kecil , maka Ho ditolak. Pengujian tidak dilakukan
menggunakan uji t tetapi dengan cara membandingkan besarnya nilai pengaruh
apakah lebih besar dari nol atau tidak. Apabila besarnya pengaruh sama dengan 0 atau
lebih kecil maka H0 diterima, akan tetapi apabila sebaliknya koefisien jalur lebih
besar, maka H0 ditolak. Koefisien jalur sebesar 0,243 (tabel 5.12), maka disimpulkan
bahwa hipotesis nol ditolak. Koefisien pengaruh implementasi akuntansi berbasis
akrual terhadap kualitas laporan keuangan melalui manajemen aset dengan kekuatan
pengaruh sebesar 0,243 menjelaskan bahwa setiap ada kenaikan skor variabel
implementasi akuntansi berbasis akrual sebesar satu simpangan baku, maka secara
tidak langsung akan dapat menaikan skor variabel kualitas laporan keuangan rata rata
sebesar 0,243 simpangan baku melalui manajemen aset l dengan arah yang positif.

5.2

Luaran Yang Dicapai
Penelitian ini akan menghasilkan suatu draft disertasi yang ditujukan sebagai

salah satu syarat untuk menenpuh ujian dalam rangka memperoleh gelar doctor di
bidang ilmu akuntansi. Selain draf disertasi luaran yang ingin dicapai adalah submit
di jurnal internasional yang bereputasi

BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tabel 6.1
Rencana Tahapan Berikutnya
Waktu

2017

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9

Kegiatan
Tabulasi dan Pengolahan Data
Menyusun laporan kemajuan
Analisis dan Interpretasi data
Menyusun draft laporan penelitian
Konsultasi dengan tim Promotor
Menyusun artikel ilmiah
Menyusun laporan akhir
Submit artikel ilmiah ke jurnal internasional
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10

11

12

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis dan hasil penelitian, maka
simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1)

Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap manajemen aset.
Semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin
meningkat pengelolaan manajemen asetnya.

Implikasi dari penelitian ini

adalah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen aset, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota harus menyediakan fasilitas teknologi informasi yang
kompatibel untuk menunjang implementasi akuntansi berbasis akrual
2)

Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan. Semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin
meningkat pula kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah sebagai regulator
harus menyusun regulasi yang bisa berfungsi dan dipatuhi dengan memenuhi
aspek substansi, struktur dan budaya.

3)

Manajemen aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin
meningkat pengelolaan manajemen aset, maka semakin meningkat pula kualitas
laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan diperlukan

koordinasi antar

pejabat yang

berwenang dalam pengelolaan aset tetap, sehingga aset tetap tidak lagi menjadi
masalah dalam laporan keuangan.
4)

Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara tidak langsung
terhadap kualitas laporan keuangan melalui manajemen aset. Semakin baik
Implementasi akuntansi berbasis akrual, maka secara tidak langsung akan
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meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan pengelolaan
manajemen aset.

7.2 Saran
Davis (2000:38) menyatakan bahwa ilmu merupakan seperangkat teori yang
menggambarkan dan menjelaskan fenomena dari subjek tertentu atau ilmu
merupakan proses penyelidikan yang sistematis untuk memecahkan masalah. (science
is a set of theories that describe and explain phenomena in particular subject area or
science as a sistematic process of inquiry for solving decision making problems).
Saran yang diberikan kepada akademisi untuk pengembangan ilmu adalah:
1) Penelitian ini belum mengungkapkan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi
implementasi akuntansi berbasis akrual yang berimplikasi pada manajemen aset
dan kualitas laporan keuangan, maka peneliti lain diharapkan meneliti variabel
lainnya seperti karakteristik organisasi, sistem pengendalian intern, legal system,
Situation Financial Problem, dan Financial Scandal
2) Untuk memenuhi karakteristik scientific research, hasil pengujian hipotesis ini
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan
akuntansi karena telah memperluas cakupan keberlakuan (applicability) ilmu
pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat pula dipakai sebagai landasan oleh
peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan cara
menggunakan metode penelitian yang sama pada unit analisis dan sampel yang
berbeda dan waktu yang berbeda dengan jumlah populasi yang lebih besar.
Harapannya akan memperoleh hasil/kesimpulan yang sama (replicability).
Memperluas unit analisis juga bisa dilakukan

di provinsi lain di seluruh

Indonesia atau dapat dibandingkan antar negara untuk membandingkan
implementasi akuntansi berbasis akrual

pada beberapa negara.

Dengan

demikian, aktivitas penelitian yang berkelanjutan seperti ini dapat meningkatkan
keyakinan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan kegunaan hasil
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penelitian dapat diterima secara luas karena ruang lingkup (scope) keberhasilan
penelitian semakin diterima secara universal (generalizability).
3) Menggunakan instrumen penelitian yang lebih baik untuk meminimalisir reduksi
atas indikator dan menghindari tingkat korelasi yang lebih tinggi dari variabel
latennya. Harapannya penelitian ini bisa diuji dengan sejumlah data tertentu yang
dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan alat analisis tertentu
(testability).
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Lampiran 1
Instrumen Penelitian

KUESIONER IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

No
1.

Pernyataan

Jawaban

Esthablishment phase
22
Tujuan : untuk mengukur kelengkapan saldo awal /opening balance
Pada saat menyusun laporan keuangan
a. Tidak memiliki saldo awal akun
khususnya neraca, Bapak/Ibu telah memiliki
nomor 1-7
saldo awal akun/rekening sebagai berikut :
b. Memiliki saldo awal akun
1. Saldo kas di Bank
nomor 1-4
2. Piutang
c. Memiliki saldo awal akun
3. Hutang
nomor 1-5
4. persediaan
d. Memiliki saldo awal akun
5. Aset tetap
nomor 1-6
6. Penyusutan
e. Memiliki saldo awal akun dari
7. Pembayaran dimuka/prepayment
nomor 1-7
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

23.

Tujuan : untuk mengukur kesesuaian bagan akun standar
Di tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki
a. Tidak sesuai dengan bagan akun
kesesuaian
bagan akun standar sampai
standar rincian objek peraturan
tingkat rincian objek
menteri dalam negeri no 64
Tahun 2013
b. Sebagian Sesuai dengan bagan
akun standar rincian objek
peraturan menteri dalam negeri
no 64 Tahun 2013
c. Sesuai/Sama dengan
bagan
akun standar rincian objek
peraturan menteri dalam negeri
no 64 Tahun 2013
d. Sesuai dengan
bagan akun
standar rincian objek peraturan
menteri dalam negeri no 64
Tahun 2013 dan di tambah
modifikasi sesuai kebutuhan
e. Sesuai dengan
bagan akun
standar rincian objek peraturan
menteri dalam negeri no 64
Tahun 2013 dan ditambah
modifikasi sesuai kebutuhan
berdasarkan
peraturan
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No

Pernyataan

Jawaban
daerah/bupati/walikota/surat
edaran

Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

24.

2.

Tujuan : untuk mengukur kelengkapan kebijakan akuntansi
Di tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki
a. Tidak memiliki Perbup/Perwal
kelengkapan kebijakan akuntansi yang diatur
tentang kebijakan akuntansi
dalam Peraturan Bupati/Walikota sebagai
b. Memiliki Perbup/Perwal tentang
pedoman menyusun laporan keuangan
kebijakan
akuntansi
tidak
sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan (PP 71/2010)
c. Memiliki
Perbup/Perwal
tentang kebijakan akuntansi
sebagian sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan (PP
71/2010)
d. Memiliki
Perbup/Perwal
tentang kebijakan akuntansi
sama persis dengan standar
akntansi
pemerintahan
(PP
71/2010)
e. Memiliki
Memiliki
Perbup/Perwal tentang kebijakan
akuntansi sama persis dengan
standar akntansi pemerintahan
(PP
71/2010)
kebijakan
akuntansi sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan (PP
71/2010)
ditambah
dengan
masalah teknis yang sesuai
dengan kebutuhan
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Conversion Phase
25. Tujuan : mengukur kelengkapan file tambahan kreditur
Aplikasi dari sistem kuangaan memiliki file
a. Tidak memiliki data kreditur
tambahan berupa data kreditur yaitu
b. Memiliki data nomor 1
(1) Nama
c. Memiliki data nomor 1 dan 2
(2) Alamat
d. Memiliki data nomor 1, 2 dan 3
(3) Nilai rupiah
e. Memiliki semua/ 4 nomor data
(4) Identitas/izin usaha
Di tempat Bapak/Ibu bekerja kondisi
kelengkapan data file tambahan sebagai
berikut
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi
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No

3.

Pernyataan

Jawaban

26.

Tujuan : mengukur kelengkapan file tambahan debitur
Aplikasi dari sistem kuangaan memiliki file
a. Tidak memiliki data debitur
tambahan berupa data debitur yaitu
b. Memiliki data nomor 1
(1) Nama
c. Memiliki data nomor 1 dan 2
(2) Alamat
d. Memiliki data nomor 1, 2 dan 3
(3) Nilai rupiah
e. Memiliki semua/ 4 nomor data
(4) Identitas/izin usaha
Di tempat Bapak/Ibu bekerja kondisi
kelengkapan data file tambahan sebagai
berikut
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

27.

Tujuan : untuk mengukur kelancaran transfer data
Di tempat Bapak/Ibu bekerja mengalami
a.
permasalahan pada saat transfer data/migrasi
b.
dari akuntansi kas menuju akrual
ke
c.
akuntansi berbasis akrual
d.
e.
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Testing and Confirmation Phase
28. Tujuan : untuk mengukur integrasi register aset
Aplikasi sistem akuntansi keuangan (aplikasi
a.
untuk
menyusun laporan
keuangan)
b.
memiliki integarasi dengan Aplikasi aset
tetap dengan database sebagai berikut :
c.
(1) Jenis aset tetap
(2) Nilai aset tetap
d.
(3) Tanggal perolehan
(4) Biaya pemeliharaan
e.
(5) Nomor seri identitas aset
Di tempat Bapak/Ibu bekerja kondisi
integrasi dari aplikasi aset tetap adalah
sebagai berikut
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

29.

Selalu bermasalah
Sering bermasalah
Kadang-kadang bermasalah
Pernah bermasalah
Tidak pernah bermasalah

Tidak memiliki integrasi
Memiliki
integrasi
dengan
database nomor 1
Memiliki
integrasi
dengan
database nomor 1dan 2
Memiliki
integrasi
dengan
database nomor 1, 2 dan 3
Memiliki integrasi dengan ke 5
buah database

Tujuan : untuk mengukur integrasi register buku besar
Aplikasi
sistem akuntansi keuangan
a. Tidak memiliki integrasi
(aplikasi untuk menyusun laporan keuangan)
b. Memiliki
integrasi
dengan
memiliki integrasi dengan aplikasi lain yang
nomor 1
meliputi :
c. Memiliki
integrasi
dengan
(1) Aplikasi Pendapatan PBB
nomor 1 dan 2
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No

Pernyataan
(2) Aplikasi Pendapatan lain
(3) Aplikasi Beban/Belanja
(4) Aplikasi Gaji
Di tempat Bapak/Ibu bekerja kondisi
integrasi dari aplikasi akuntansi keuangan
adalah sebagai berikut :
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

30.

Tujuan : untuk mengukur kesesuaian aplikasi
Di tempat Bapak/Ibu bekerja, aplikasi sistem
keuangan (SIMDA) atau aplikasi keuangan
lainnya telah sesuai dengan kebutuhan
selama melakukan proses akuntansi berbasis
akrual
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Jawaban
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

Memiliki
integrasi
nomor 1, 2 dan 3
Memiliki
integrasi
semua nomor

dengan
dengan

Sangat tidak sesuai dengan
kebutuhan
Tidak sesuai dengan kebutuhan
Cukup sesuai dengan kebutuhan
Sesuai dengan kebutuhan
Sangat sesuai dengan kebutuhan

76

KUESIONER KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

No
1.

Pernyataan

Jawaban

Relevan
Tujuan : Untuk mengukur frekuensi umpan balik
46.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang
Bapak/Ibu sajikan selalu dipergunakan
untuk
mengevaluasi
realisasi
program/kegiatan yang telah dilaksanakan

a.
b.
c.
d.
e.

Tidak Pernah dipergunakan
Pernah dipergunakan
Kadang-kadang
dipergunakan
Sering dipergunakan
Selalu dipergunakan

Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Tujuan : untuk mengukur nilai prediktif
47.
Laporan keuangan Tahunan yang
Bapak/Ibu sajikan selalu dipergunakan
dalam menentukan penganggaran
program/kegiatan yang akan dilaksanakan
tahun selanjutnya

a.
b.
c.
d.
e.

Tidak Pernah dipergunakan
Pernah dipergunakan
Kadang-kadang
dipergunakan
Sering dipergunakan
Selalu dipergunakan

a.
b.
c.
d.
e.

Tidak Pernah tepat waktu
Pernah tepat waktu
Kadang-kadang tepat waktu
Sering tepat waktu
Selalu tepat waktu

Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Tujuan : untuk mengukur frekuensi ketepatan waktu
48.
Laporan
keuangan
Tahunan
yang
Bapak/Ibu sajikan diserahkan
kepada
PPKD paling lambat bulan Februari pada
tahun anggaran berikutnya
Sumber : Permendagri No. 13 tahun
2006
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

2,

Reliable/Andal
Tujuan : untuk mengukur kondisi sebenarnya melalui hasil opini BPK
49.
Laporan keuangan Tahunan (LKPD tahun
a.
Tanpa
Memberikan
2015) di tempat Bapak/Ibu bekerja telah
Pendapat/TMP
mendapatkan opini atas hasil audit BPK
b.
Tidak Wajar/TW
terakhir
c.
Wajar dengan pengecualian/
Sumber : Van Best, 2009
WDP
d.
Wajar tanpa pengecualian
dengan paragraph penjelas/
WTP DPP
e.
Wajar tanpa pengecualian/
WTP
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No

Pernyataan

Jawaban

Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

50.

3,

Tujuan : untuk mengukur kelengkapan laporan keuangan
Laporan keuangan tahunan yang Bapak/ibu
a.
Tidak mengungkapkan
sajikan mengungkapkan kejadian yang
b.
Kurang mengungkapkan
tidak biasa atau tidak berulang disertai
c.
Sebagian mengungkapkan
dengan dampak positif dan negatif bagi
d.
Hampir
sepenuhnya
organisasi tempat Bapak/ibu bekerja
mengungkapkan
Sumber : Van Best, 2009
e.
Selalu mengungkapkan
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Dapat Dipahami
Tujuan : untuk mengukur penyajian dengan bahasa sederhana
51.
Bapak/Ibu menyajikan laporan dengan
a.
Tidak pernah menggunakan
menggunakan istilah yang dapat dipahami
istilah yang mudah
oleh semua pemakai laporan
b.
Pernah menggunakan istilah
yang mudah
c.
Kadang-Kadang
menggunakan istilah yang
mudah
d.
Sering menggunakan istilah
yang mudah
e.
Selalu menggunakan istilah
yang mudah
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Tujuan : untuk mengukur frekuensi penyajian dengan grafik
52.
Bapak/Ibu menyajikan laporan dengan
a.
Tidak ada
menggunakan grafik dan table untuk
b.
1-2 grafik atau tabel
membuat informasi menjadi jelas
c.
3-5 grafik atau tabel
Sumber :Van Best, 2009
d.
5-9 grafik atau tabel
e.
10 atau lebih grafik atau
tabel
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Tujuan : untuk mengukur tingkat pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi
53.
Laporan Keuangan Tahunan instansi
a.
Tidak mengungkapkan
tempat Bapak/Ibu bekerja mengungkapkan
b.
Kurang mengungkapkan
perubahan kebijakan akuntansi yang lebih
c.
Sebagian mengungkapkan
baik pada periode terjadinya perubahan
d.
Hampir sepenuhnya
Sumber : Van Best, 2009
mengungkapkan
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No

Pernyataan

Jawaban
e.

Selalu mengungkapkan

Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

4.

Dapat Diperbandingkan
Tujuan : untuk mengukur konsistensi kebijakan akuntansi
54.
Di Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja telah
a.
melakukan perbandingan laporan keuangan
b.
tahunan secara internal pada saat
c.
menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama dari tahun ke tahun
d.
e.
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

Tidak pernah dibandingkan
Pernah dibandingkan
Kadang-Kadang
dibandingkan
Sering dibandingkan
Selalu dibandingkan

Tujuan : mengukur frekuensi membandingan LKPD antar waktu
55.
Di Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja telah
a.
Tidak pernah dibandingkan
melakukan perbandingan laporan keuangan
b.
Pernah dibandingkan
dengan periode sebelumnya
c.
Kadang-Kadang
dibandingkan
d.
Sering dibandingkan
e.
Selalu dibandingkan
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi

56.

Tujuan : untuk mengukur frekuensi membandingan LKPD antar entitas
Di Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja telah
a.
Tidak pernah dibandingkan
melakukan perbandingan laporan keuangan
b.
Pernah dibandingkan
dengan entitas lainnya/ Pemerintah daerah
c.
Kadang-Kadang
lain
dibandingkan
d.
Sering dibandingkan
e.
Selalu dibandingkan
Tuliskan/Jelaskan sebagai tambahan informasi
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ABSTRACT
State financial reform which is part of the adoption of New Public Management has led to changes in
public sector accounting, namely the change of accounting system from cash based accounting to
accrual accounting. The changes are necessary because cash-based accounting systems are currently
considered to be no longer satisfactory, primarily because of its shortcomings in presenting accurate
financial illustration and in providing useful and adequate management information to facilitate
planning and performance process (Cohen, Kaimenaki, & Zorgios, 2007).
This study is intended to describe the implementation stages of accrual
accounting at
provincies/districts/cities government. The results showed that provincies / districts / cities government
in West Java and Banten have implemented accrual basis accounting through stages by adopting
Ouda`s Model as follows initial phase, establishment phase, conversion phase, testing and
confirmation phase and identifying constraints in implementation of accrual accounting in local
government.
Keywords: New Public Management. cash-based accounting, accrual accounting

INTRODUCTION
New public management (NPM) is the
beginning of bureaucratic reforms marked by
changes in public sector accounting in some
countries related to organizational accountability
practices (Hood, 1995). NPM is rooted in
management theory which assumes that commercial
business practices and private sector management
are better than public sector management practices
(Mardiasmo, 2002). NPM is a label of a public
sector management system based on technology and
market-oriented technical practices, financial
reporting based on accrual accounting principles,
performance measurement and performance checks
(Guthrie, Olson, & Humprey, 1999).
Changes in the public sector, resulting in
changes in public sector accounting, namely
changes in accounting systems from cash-based
accounting to accrual accounting. Accrual
accounting is the concept of NPM that can improve
financial management and decision making
resulting in more efficient and effective policies and
bring more responsible governments (Bellanca,
Cultrera, & Vermeylen, 2015). Changes in cash-

based accounting into accrual accounting are
indispensable, since cash-based accounting systems
are presently deemed no longer satisfactory, due to
their inadequate presentation of accurate and
adequate financial picture to provide useful
management information as a facilitation of the
planning and performance process. (Cohen,
Kaimenaki, & Zorgios, 2007).
Indonesia follows a similar pattern of
reforms with other countries as a first step towards
NPM practice aimed at efficiency, effectiveness and
transparency of the public sector (Guthrie, Olson, &
Humprey, 1999). Act No.. 17 of 2003 on State
Finance requires the government to implement an
accrual basis accounting system within 5 years of
the issuance of the Act, but the circumstances are
not possible to apply accrual based accounting after
5 years. Then in Government Regulation No. 71 of
2010 on Government Accounting Standards (SAP)
also regulates the deadline of full accrual
accounting system implementation in 2015.
Implementation of Government Regulation
No. 71 of 2010 requires migration from the current
accounting system (cash modification) to accrual
basis accounting. Local Government has guidance
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in implementing Accrual based Government
Accounting Standards (SAP) namely the Ministry
of Internal Affairs Regulation No. 64 of 2013 which
describes the Local Government Accounting
Policies, Local Government Accounting System
(SAPD) and Standard Chart of Account (BAS). The
inability of the cash modification accounting system
to provide meaningful accounting information,
causing the organization to require the adoption of
accrual-based accounting to plan, control and
evaluate its performance effectively (Verhoest,
Verschuere, & Bouckaert, 2007).
This accrual accounting application has
not been fully realized, although the rules on
accrued accounting standards have been issued.
Efforts that have been made by local governments
to support accrual-based financial reporting have
not been fully effective because there are still
problems related to policies, information
technology and human resources (HR) ie the
provincies/districs/cities government does not yet
have a comprehensive strategy, planning the
competency needs, not planning the training needs
of the human resources, the application system used
has not been fully able to produce valid, accurate,
and accredited financial statements based on
accrual-based SAP, and has no regulation in line
with Government Regulation No 71 of 2010 and
Permendagri No. 64 of 2013 (BPK, 2015a).
This is a major challenge for the
government and the implementation of accrualbased accounting must be done carefully with
careful and structured preparation (Amriani, 2014).
The application of cash-based accounting to accrual
(PP No. 24 of 2005) still has many obstacles,
especially if the government will apply accrualbased accounting is likely to gain more barriers
(Simanjuntak, 2010). The plan for accrual
application is only used for financial reporting and
not for budgeting, it can cause problems that can
not be resolved comprehensively, if the financial
statements are generated from different bases, the
risk is the accrual application just like an
accounting exercise (Mulyana, 2011).
Based on the background that is described
above, the question arises how the implementation
of accrual accounting in Indonesia, whether the
implementation runs successfully or experiences
significant constraints so that it will influence the
implementation of accrual accounting. This study
explains qualitatively how the successful
implementation of accrual accounting in the
provincies/districts/cities government West Java
and Banten based on phases, Ouda (2010).
METHODOLOGY

This study aims to make a systematic, factual and
accurate description of the facts and the nature of a
particular area by using. The unit of analysis is the
level of data aggregation which is collected during
the data analysis stage (Sekaran & Bougie, 2013).
The unit of analysis in this study is 37
provincies/districts/cities government in West Java
and Banten Region. Data were collected through
interviews, questionnaires distribution and study of
BPK Audit Result Report. The variable of this study
is the implementation of accrual accounting. The
concept of an accrual accounting implementation is
a phase that adjusts between objectives and planned
actions and actualization of accounting systems that
recognize and present transactions or other
economic events at the time of the event, regardless
of cash or cash equivalents which is received or
excluded in order to achieve organization goals.
(Khan & Mayes, 2009; Ouda, 2003, 2010; Rkein,
2008; Jones & Pandlebury, 2010). Accrual
accounting implementation model adopts Ouda`s
Model which consists of phases: initial transition
phase, establishment phase, conversion phase and
Testing and Confirmation Phase (Ouda, 2010).
RESULT AND DISCUSSION
Local Government in West Java and Banten
Regions start to implement the accrual accounting
implementation in 2015. Accrual
accounting
implementation condition is seen from Ouda`s
Model (2010) which includes the following steps:
1) Initial Transition Phase
In the early phases of accrual accounting
implementation it is measured on 10
dimensions: management change, politician
and bureaucratic support, professional and
academic support, communication strategy,
willingness to change, consultation and
coordination, budgeting, special accounting
issues, information technology capabilities and
international financial support.
Management Change.
Management changes within the government
are aimed at improving the quality of
transparency and accountability of services,
which includes the implementation of
procedures, technical and administrative
requirements, cost, time, appointment, service
motto, location, service standard, information,
and authorized and responsible officers for
public service management. Local government
in West Java and Banten Regions have made
management changes which are aimed at public
services. This management change is based on
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Act No.25 of 2009 concerning public service
and government regulation No.96 of 2012 on
the technical implementation of the act. The
regulation states that to achieve effective and
efficient public services, a minimum service
standard is required for each program and
activity to be implemented. Public Service at
Local Government is good enough because it
aims to improve the efficiency of bureaucracy
service by making service standard, such as
service procedure, service time, service cost,
service product, facilities and infrastructure,
service provider staff competence, internal
supervision, complaint handling, suggestions
and feedback, as well as service guarantees.
Political and Bureucracy Support.
Politicians and bureaucratic support for accrual
accounting execution can be seen with the
enactment of package of acts and regulations
on public financial management. The act on
public finance is a concept which is developed
in the policy design phase. Local governments
have issued various regulations related to local
financial management. Based on Minister of
Internal Affairs Regulation No.64 of 2013,
politicians and bureaucracy issue the regulation
in the Regional Regulation or Regulation of
Regional Head and various circular which is a
technical guidance and executor guidance in
management of regional finance.
Professional and Academic Support.
Professional and Academic Support is realized
through discussion by accommodating opinions
from government accounting professionals and
academics that are related to financial
statement component and conceptual issues and
local government has collaborated with
academics and accounting profession to discuss
conceptual and technical issues in relation to
recognition, recording, and disclosure.
Communication Strategy.
Communication strategy in the central
government can be seen by the existence of
special bulletin
which discusses the
implementation of accrual accounting on
account of fixed assets, receivables and current
liabilities, in accordance with PP 71/2010. The
"Central Government Accounting Clinic"
column has a question and answer format for
technical
issues
that
arise
on
the
implementation of the accrual basis. Discussion
and socialization of Government Regulation
No. 71 of 2010, Minister of Internal Affairs
Regulation No.64 of 2013, Regulation of
Regional Head on accounting policy has been
done, but it is still not optimal, the discussion

and socialization is only limited to the
implementation without seeing the impact of
the socialization whether the existing resources
are at the phase of understanding the
implementation of the regulation. In addition,
regional governments do not have forums to
discuss technical and non-technical issues
within their internal/regional environments.
They rely only on established forums by the
IAI KSAP.

Willingness to Change.
Willingness to change is the motivation and
intention of the government to create
accountability. The organization support for the
implementation of accrual basis accounting is
realized by improving the qualifications of
staff/human
resources,
especially
the
accounting department. Willingness to change
from the local governments in West Java and
Banten Regions are still not strong or there are
weaknesses. The implementation of technical
guidance on financial accounting is still not
effective, it is only limited to the
implementation without accompanied by an
increase in skills. Similarly, the requirements of
certified government accountants specifically
for accounting human resources, there are still
few accounting experts which are certified
government accounting.
Consultation and Coordination.
Consultation and coordination is required by
regional
governments
to
minimize
misinterpretation in implementating accrual
accounting standards. The regional government
is always actively coordinating with the
ministry/institution that regulates the finances
of regional governments. Consultation and
coordination of local governments in West Java
and Banten regions indicate that consultation
and coordination have not been fully
implemented by local government. Regional
governments always follow the activities that
are organized by the Ministry of Finance and
the Ministry of Internal Affairs in connection
with the accounting of regional finances in
addition the regional government always
consult or coordinate with BPKP who acts as
an internal accountant of regional government.
Budgeting Adoption Cost
The preparation of the implementation of
accrual
accounting indeed requires other
supporting advice which is in the form of costs
to be incurred. The amount of budgeted cost is
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an indicator of how much the organization
attention in achieving the desired changes.
Local governments in West Java and Banten
Regions always budget in connection with the
preparation
of
accrual
accounting
implementation, but budgeting has not been
done continuously since the issuance of PP
No.71 of 2010 on Government accounting
standards. In addition, the amount of budget
does not reflect that the implementation of
accrual accounting is a priority position.
Specific Accounting Issue.
Accounting Issues especially at local
governments in West Java and Banten Regions
still lacks in terms of settlement. Not all BPK
findings regarding fixed assets and construction
in progress are immediately followed up.
Inventory of fixed assets is still not fully
implemented, unclear status of fixed assets due
to dispute issues, incompleteness of supporting
documents and errors in the measurement of
the fixed assets value. In addition, the issue of
unsynchronization between the regulations of
the ministry of internal affair and the ministry
of finance concerning the planning account
leads to differences in the recognition of
planning in budgeting.
Information Technology Capacity.
Information technology to support the
implementation of accrual basis in Indonesia
can be proved by the existence of Regional
Management Information System (SIMDA).
SIMDA legal basis is PP No.56 of 2005 on
Regional Financial Information System.
Information technology capability still lacks
that the local governments in West Java and
Banten Regions are still not perfect to support
the implementation of accrual accounting.
International Financial Support.
International financial support is provided to
the government for the purpose of good
governance by implementing changes in the
management sector which is known as new
public management. One of the embodiments
through the field of financial accounting is the
implementation of accrual
accounting.
International financial support to local
governments in West Java and Banten Regions
have never been financially supported from
international. This is because the assistance is
not directly accepted by the regional
government
but
through
the
central
government. The assisstance is channeled to
the regional government not in cash but in the
form of services or in the form of facilities to

support the implementation of financial
reporting such as software.
2) Establishment Phase
Register Assets.
Register Assets resulting from the application
of regional goods management information
system (SIM-BD) This application still does
not provide depreciation calculation facility in
case of changes in the value of fixed assets or
changes in useful life and has not provided
facilities for mutual property mutualties in
SKPD, not integrated with expenditures /
expenses maintenance so as not to define the
consequences of such spending on capital
expenditure or revenue expenditure. It can be
concluded that the list of assets generated from
this application still does not meet the needs
that support the implementation of accrual
accounting
Opening Balance.
Local government has completeness of the
initial balances to prepare the balance sheet
based on the accrual basis provincies/
districts/cities governments has met the
technical requirements for the implementation
of accrual accounting such as having opening
account balance/opening balance. The opening
balance is the account opening balance that
derives from the cash modification base that
transition to the accrual basis. Local
governments in West Java and Banten Regions
have an opening balance to prepare the
financial statements for the period of 2015. On
the other hand, there are Local governments
which state that the opening balance which
they have is incomplete. The findings of BPK
state that there are still Local governments have
not yet made adjustments to prepayment
accounts, so the BPK recommends to making
paperwork for adjusting entries (BPK, 2016).
Chart of Account.
At this phase it is also measured the
completeness of the standard account chart. In
general, regional government states that
Standard Chart of Account (BAS) has been
modified in accordance with the needs and the
results of this BAS modification is set out in
the regulation of the regional head. Most of the
standard account charts which are exactly the
same as Ministry of Internal Affairs Regulation
No. 64 of 2013 has been in accordance with the
needs.
Accounting Standards (IPSAS)/ Accounting
Policy.
Local governments in West Java and Banten
Regions that they have an accounting policy in
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accordance with PP No.71 of 2010 and it is
adjusted to the accounting policy to address
technical problems in accordance with regional
conditions. On the other hand, Subang District
Government which has not applied accrual
accounting policy, the approval of accrual

accounting policy is done towards the end of
Fiscal Year 2015 and the socialization is only
at top management level. BPK findings at the
time of checking related to the accounting
policies are as follows:

Table.1 BPK Findings on Accounting Policies

No

Respondents

1.

West Bandung District

2.

Bekasi District

3.

Karawang District

4.

Kuningan District

5.

Majalengka District

6.

Subang District

7.

Sukabumi District

8.

Sumedang District

9.

Bandung City

10.

Banjar City

11.

Bekasi City

12..

Cirebon City

13.

Cilegon City

Findings
(3) There is no receivable allowance policy based on
the qualification classification of receivables
(receivables of revenue and other receivables)
(4) The accounting policy does not set recording and
measurement methods for each type of inventory
The accounting policies on other assets, depreciation of
other assets and amortization of intangible assets has not
been set
There are no accounting policies concerning the addition
of useful life and fixed assets capitalization
(4) The time period to be used in calculating
depreciation of assets acquired in the middle of the
year has not been set
(5) The addition of the useful life of additional fixed
assets that can be capitalized has not been regulated
yet
(6) The useful life and amortization method of
intangible assets has not been regulated
The policy on the amortization of intangible assets has
not been set
Accrual accounting policy has not been implemented, it
is only conducted
the step of socialization and
implementation of accrual-based use PP No.71 of 2010
(3) The accounting policy regarding receivables
arising from tax penalties as a basis for recognition
and measurement has not been set
(4) The accounting policy regarding amortization of
intangible assets has not been established
The accounting policy regarding the addition of useful
life and treating the value of fixed assets over the
renovation of fixed assets has not been set yet
The inventory accounting policy has not set in detail
about the classification of inventory types in accordance
with existing inventory within the Government of
Bandung City
The accounting policies do not conform to government
accounting standards, technical bulletins and
interpretations of government accounting standard
statement
The adoption of the accounting policy that is dated on
November 25, 2015 should have been implemented by
January 1, 2015
The method of intangible assets amortization measuring
and the useful lives of intangible assets has not been
determined
The accounting policy has not regulated the economic
life of other fixed assets, this has caused the
depreciation of other fixed assets not to be made in the
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Table.1 BPK Findings on Accounting Policies

No

Respondents

14.

Serang District

15.

Serang City

Source: BPK, 2016

Findings
presentation of fixed assets in the balance sheet as of
December 31, 2015
(3) The policy has not specified the amortization
calculation
(4) The accounting policy provides depreciation which
is not in accordance with government accounting
standards
(4) The calculation of depreciation shall be done once
a year without considering the acquisition time
(5) Cash accounting policy has not been set yet
(6) Policy on other assets has not been set yet

Accounting and budgeting Consistency (Integration).
Local governments have implemented accrual basis accounting by generating information in the
form of financial statements consisting of operational reports, changes in equity and statement of
financial position. Budgeting produces information in the form of budget realization reports and
reports on changes in the remaining budget / SAL. The base used in budgeting is the cash basis, so
between accounting with budgeting there is no integration. Conditions like these can cause
problems that can not be resolved comprehensively, if the financial statements are generated from
different bases, the risk is the adoption of accruals just like an accounting exercise alone
(Mulyana, 2011).
3) Conversion Phase
The dimension of the convertion phase is measured by the questionnaire to the data completeness
of the debtor and the creditor (subsidiary ledger), and the barriers of data transfer from the cash
modification base to the accrual basis. Local governments in West Java and Banten Regions state
that most of them have additional file of creditors. While the additional files of debtor specifically
for taxpayers does not exist, because the districtcity government has not validated the taxpayers
for tax receipts of the land and buildings. The process of changing the accounting method from the
base of the cash modification to the accrual basis results in changes in information technology as
well. Supporting applications for preparing financial statements should adapt to new methods then
there is data migration in application from the cash modification basis to the accrual basis
application. The new system has not been able to store all migrated databases from old
applications to new applications which are related to accrual accounting implementation and the
migration process is not running smoothly because of incomplete information.
4) Testing and Confirmation Phase
The testing and confirmation phase dimensions are measured by the questionnaire on information
system integration of financial management with information system of asset management,
integration with ledger and suitability of existing applications with needs. Based on the findings of
BPK, SIMDA (Regional Management Information System) application version 2.7.0 is not
integrated with fixed asset application, so the output which is generated by fixed asset application
must be inputted manually into financial applications/SIMDA, similarly the integration with other
applications. Applications that are available to compile financial statements should be compatible
according to the needs. The BPK findings state that the new application output has a financial
statement format which is not in accordance with government accounting standards particularly it
is only serving accounts to the level of tittle account (BPK, 2016).
Local governments in West Java and Banten Regions have weaknesses in accrual accounting
implementation. The consideration which is given regarding the weaknesses in the preparation of
accrual accounting implementation is as follows:
1) The local governments still do not have standards in serving the public interest and regional
regulations or regional head regulations that support the management of regional finances
2) The Local governments has not utilized optimally the cooperation with the profession and
academics for studying the issues which are related to the readiness of accrual accounting
implementation, as well as consultation and coordination with BPKP
3) Discussion, socialization and technical guidance has not reached the level of increasing skill of
the employees but only limited routine of obligations, this becomes an obstacle in increasing the
competence of accounting human resources toward government accounting certification
4) Budgeting for accrual accounting implementation is not carried out continuously since the
issuance of PP no.71 of 2010
5) BPK findings on fixed assets and construction in progress are not immediately followed up due
to the limited circumstances.
6) Local governments in West Java and Banten Regions still do not have a regional asset
management system, the system relates to the inventory of regional assets,
7) The accounting policy has not fully supported the accrual basis accounting application
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8)
9)

Immature applications support the preparation of accrual basis financial statements
There is no integration between financial management applications with local goods management
applications, revenue applications and other applications.
The implication of this research is that the local governments in West Java and Banten regions
must improve the implementation of accrual basis accounting in the following ways :
1) Local government must provide adequate application that can meet the needs. Information
technology is one of the supporting tools at the time of accrual-based accounting implementation,
hence required an efficient and effective information technology.
2) In addition to other supporting means of regulation governing the accounting policy must comply
with the substance, structure and legal culture (Friedman, 1993). According to the theory of
triangular legal system, the regulation will function if the institutional structure of the structure
can accommodate the accountability and independence of the regulation, content of the regulation
is consistent and not contrary to other rules and the support of the user makes the regulation can
be obeyed.
3) Increase the competence of human resources. by optimizing personnel management. Personnel
management is aimed at improving the efficiency, effectiveness and degree of professionalism in
the implementation of duties, functions and employment obligations including planning,
procurement, quality development, placement, promotion, payroll, welfare and dismissal.
4) Top management is expected to maintain integrity to stay in line with organizational goals and no
more political interests are more dominant than the interests of the organization.
LIMITATION
The population of this study covers local governments which are located in West Java and Banten
Regions, so that they can not make general conclusions, but only apply to the analyzed unit. This will
lead to different research results when using other analytical units. In addition, the approach which is
used in this study is cross section, it is the data which is obtained at one particular time so that the
situation which is observed will be different from the other time, the results of this study will be
different if another approach is used.

CONCLUSION
1) Local governments in West Java and Banten Regions have conducted initial transition phase of
successful accrual accounting implementation. Local government make management changes that
are aimed at public services, some policy packages have been published as the evidence of
political and bureaucratic support, cooperation with professions and academics as the evidence to
prepare human resource competencies, socialization of regional regulations and regional head
regulations on financial management especially accounting policy is part of communication
strategy, willingness to change, counseling and coordination with vertical institutions, continuous
budgeting, help desk to solve specific accounting problems, procurement of information
technology to facilitate the main tasks and functions of the accounting department and assistance
from the international as the evidence of international financial support.
2) Local governments have implemented the establishment phase. The regional government already
has regional head regulations on accounting policies, standard account charts and financial
accounting systems of regional government as supporting facilities at the establishment phase.
3) Local governments have implemented convension phase. Completeness of debtor and creditor
data to support the implementation of accrual accounting has been possessed by Regional
Government, as well as when data migration does not experience obstacles.
4) Local governments have implemented Testing and Confirmation phase. Supporting applications of
the accrual accounting implementation have been possessed by each Regional Government, even
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the application has been developed by regional governments, each of them are tailored to their
needs.
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