Bab 6
Siklus Akuntansi dan
Konsep Resiprokal

Selesai mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menjelaskan konsep Home Office and Branch Office (HOBO), serta aplikasinya di pemerintah
daerah.
2. Menjelaskan fungsi dan tugas PPKD.
3. Menjelaskan fungsi dan tugas SKPD.
4. Menjelaskan akun R/K SKPD.
5. Menjelaskan akun R/K PPKD.
6. Menjelaskan hubungan resiprokal antara R/K SKPD dan R/K PPKD.
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PENDAHULUAN
Akun resiprokal adalah akun internal di pemerintah daerah yang menggambarkan
hubungan keuangan di antara PPKD sebagai Home Office dan SKPD sebagai Branch
Office. Hubungan Home Office and Branch Office (HOBO) digambarkan sebagai teknik
akuntansi yang memfasilitasi pengakuan piutang di SKPD oleh PPKD dan pengakuan
utang ke PPKD oleh SKPD. Hubungan HOBO ini digambarkan dengan akun R/K PPKD
pada akun yang dimiliki SKPD dan akun R/K SKPD pada akun yang dimiliki PPKD.
Akun R/K PPKD pada akun yang dimiliki SKPD pada hakikatnya merupakan utang
dari SKPD ke PPKD. Akun R/K SKPD pada akun yang dimiliki PPKD pada hakikatnya
merupakan piutang yang diakui oleh PPKD atas SKPD. Kedua akun ini berpasangan
dan jumlahnya akan sama, baik di SKPD maupun di PPKD. Hubungan kedua akun ini
ditunjukkan pada Gambar 6.1, yang mana pada bagian kiri terdapat ilustrasi 3 SKPD
dengan R/K PPKD pada masing-masing Neraca yang dimilikinya (R/K PPKD berada di
sisi pasiva). Sementara pada bagian kanan terdapat ilustrasi 1 PPKD yang membawahi 3
SKPD baik secara keuangan maupun anggaran. Neraca PPKD mencantumkan R/K SKPD
dari masing-masing SKPD di sisi aktiva.
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa:
“Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas
keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”

Gambar 6.1 Hubungan R/K PPKD dan R/K SKPD pada Pemerintah Daerah
NERACA SKPD A
R/K PPKD

NERACA SKPD B
R/K PPKD

NERACA PPKD
R/K SKPD A
R/K SKPD B
R/K SKPD C

NERACA SKPD C
R/K PPKD

Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
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Dalam definisi tersebut terdapat kata “proses” yang bermakna ada pengolahan
masukan (input) menjadi keluaran (output). Proses akuntansi akan mengolah seluruh
transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas, untuk kemudian menghasilkan
informasi dalam bentuk laporan keuangan agar dapat digunakan dalam proses evaluasi
dan pengambilan keputusan. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan
output-nya adalah laporan keuangan.
Untuk mendapatkan output dari input yang dimasukkan tentunya data transaksi
harus melewati suatu siklus akuntansi dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi
merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk mengubah input (transaksi)
menjadi output (laporan keuangan). Apabila dalam definisi akuntansi menurut PP Nomor
71 Tahun 2010 terdapat serangkaian proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penyajian, serta intrepertasi, maka dapat
dikatakan bahwa siklus akuntansi merupakan suatu kumpulan proses untuk mendapatkan
output (laporan keuangan) yang dapat diintrepertasikan.
Proses identifikasi merupakan proses yang menilai apakah suatu transaksi dapat
dikategorikan sebagai transaksi ekonomi atau bukan. Contohnya, apabila suatu pemerintah
daerah memberikan penghargaan berupa medali kepada pahlawan daerah tersebut, maka
hal ini tidak dikategorikan sebagai transaksi ekonomi. Namun baru dapat dikategorikan
sebagai transaksi ekonomi jika pembelian medali dilakukan oleh pemerintah daerah
tersebut. Proses pencatatan adalah proses mencatat transaksi ekonomi tersebut berdasarkan
bukti transaksi yang tersedia dalam bentuk jurnal umum. Proses pengukuran merupakan
penentuan jumlah rupiah terhadap suatu objek transaksi pada saat perolehannya. Misalnya,
sebuah mesin yang memiliki harga jual Rp7.000.000. Proses pengklasifikasian merupakan
proses mengategorikan suatu transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban,
atau ekuitas. Proses ini juga menentukan jenis-jenis akun yang tepat untuk menggambarkan
transaksi tersebut di buku besar. Klasifikasi akun dalam buku besar akan menggambarkan
kondisi setiap akun secara terinci. Proses pengikhtisaran merupakan proses penyusunan
neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga pembuatan neraca lajur (sifatnya opsional)
yang akan menjadi dasar dibuatnya laporan keuangan di akhir periode. Proses penyajian/
pelaporan merupakan suatu proses pembuatan laporan keuangan, termasuk di dalamnya
pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya, setelah dilakukan penutupan akan didapatkan
laporan keuangan yang menggambarkan kinerja selama satu periode dan kondisi keuangan
pada akhir periode yang dimaksud.

GAMBARAN UMUM SIKLUS AKUNTANSI
Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke
dalam jurnal. Transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal kemudian diklasifikasikan
ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Pada tanggal tertentu (misalnya, akhir
periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan menjadi
neraca saldo. Neraca saldo ini yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
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Gambar 6.2 Siklus Akuntansi

Transaksi
(Identifikasi)

Jurnal Pembalik
(Opsional)

Jurnal Umum
(Jurnal LO dan LRA)

Neraca Saldo
Setelah Penutupan
(opsional)

Posting ke
Buku Besar

Laporan Keuangan
Sektor Publik

Neraca Saldo
(Sebelum Penyesuaian)

Jurnal
Penutup

Jurnal Penyesuaian
(Jurnal LO)

Neraca Saldo
(Setelah Penyesuaian)

Sumber: Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield (2016).

JURNAL UMUM
Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan
sebuah entitas. Penjurnalan merupakan prosedur awal dalam siklus akuntansi yang sangat
penting dan mayoritas dikerjakan oleh manusia dalam prosesnya. Patut dicatat bahwa
jurnal ditulis berdasarkan bukti, yang mana terdapat dua jenis bukti, yaitu bukti transaksi
dan bukti memorial. Basis akrual dalam akuntansi sangat erat kaitannya dengan bukti
memorial, sebagai contoh dalam pencatatan terkait penyusutan, amortisasi aset tidak
berwujud, bunga, pendapatan, dan beban yang sifatnya diterima di muka.
Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double
entry bookeeping, yang mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit.
Untuk pencatatan dalam bentuk ayat jurnal di sektor publik, berikut hal-hal yang perlu
diperhatikan.
1. Jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi.
2. Nomor bukti harus dicatat sesuai dengan yang tertera dalam bukti transaksi. Apabila
bukti transaksi berasal dari internal kementerian/lembaga, maka harus sesuai
dengan standar administrasi dan kesekretariatan dari kementerian/lembaga yang
bersangkutan.
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3. Kode rekening atau bagan akun standar harus disesuaikan dengan kode rekening yang
tertera dalam Lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 atau yang disesuaikan
dengan kebijakan akuntansi kementerian/lembaga tersebut.
4. Akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada
di sisi kredit, beserta angka yang tertera dalam bukti transaksi dan juga bukti
memorial.
5. Akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan, beserta angka yang tertera
dalam bukti transaksi dan juga bukti memorial.
Berikut adalah contoh jurnal umum dalam akuntansi sektor publik.
Jurnal LO
Tanggal
30 Juli 2015

Nomor
Bukti

Kode
Akun

003/045/
VII/15

1.1.1.02.01
1.1.3.02.02

Uraian
Kas di Bendahara Penerimaan

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

120.000.000

Piutang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

120.000.000

Jurnal LRA
Tanggal
30 Juli 2015

Nomor
Bukti

Kode
Akun

003/045/
VII/15

3.1.2.05.01
4.1.2.02.01

Uraian
Estimasi Perubahan SAL

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

120.000.000

Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan-LRA

120.000.000

Akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 berbeda dengan
akuntansi berbasis kas menuju akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, terutama
terkait pencatatan yang mana tidak terdapat jurnal korolari yang selama ini identik dengan
pemerintahan. Dalam akuntansi berbasis akrual dikenal dua tipe jurnal, yaitu Jurnal
Laporan Operasional (LO) dan Jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini tidak
lepas dari PP Nomor 71 Tahun 2010 yang sebenarnya masih menggunakan dua jenis laporan
dalam laporan keuangan pemerintah, yakni Laporan Finansial (Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas), serta Laporan Anggaran
(Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih).

Jurnal Laporan Operasional (LO)
Jurnal LO diperlukan untuk mencatat transaksi yang terkait aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LO, dan beban. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal LO adalah
seluruh transaksi yang memengaruhi kegiatan ekonomi suatu entitas, termasuk di
dalamnya adalah transaksi-transaksi yang merupakan bagian dari basis akrual. Untuk
melakukan pencatatan dalam jurnal LO kita harus mengetahui akun-akun mana yang
masuk ke dalam kategori aset, kewajiban, dan ekuitas.
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Jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Jurnal LRA merupakan jurnal yang dicatat dengan basis kas. Jurnal LRA digunakan untuk
mengakui adanya realisasi anggaran atas pendapatan-LRA, penerimaan pembiayaan,
belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Jurnal LRA ini akan menghasilkan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jurnal ini digunakan untuk merekam anggaran dan
realisasinya. Akun yang sangat identik dengan jurnal LRA karena selalu dicatat adalah
akun estimasi perubahan SAL.
Saldo Normal Akun Laporan Realisasi Anggaran
Akun Laporan Realisasi Anggaran

Saldo Normal

Estimasi Pendapatan

Debit

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

Debit

Belanja

Debit

Pengeluaran Pembiayaan

Debit

Aprosiasi Belanja

Kredit

Aprosiasi Pengeluaran Pembiayaan

Kredit

Pendapatan-LRA

Kredit

Penerimaan Pembiayaan

Kredit

Estimasi Perubahan SAL

Menyesuaikan

Setiap entitas akan melakukan penjurnalan atas anggaran ketika anggaran telah
ditetapkan untuk satu periode. Pejabat Penatausahaan Keuangan akan mencatat akun
estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembiayaan di sisi debit sebesar nilai
anggarannya, akun apropriasi belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan di sisi kredit
sebesar nilai anggarannya, dan akun estimasi perubahan SAL pencatatannya akan menjadi
penyeimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Pencatatan akun estimasi perubahan SAL
mengikuti kebijakan anggaran dari entitas tersebut. Apabila digunakan anggaran defisit,
maka estimasi perubahan SAL akan dicatat di sisi debit. Sementara apabila anggaran
surplus yang digunakan, maka estimasi perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Apabila
digunakan anggaran berimbang (balance budget policy), maka tidak ada pencatatan akun
estimasi perubahan SAL.
Selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal
LRA jika di dalam transaksi tersebut terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar, dan
merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan. Adanya realisasi anggaran, baik
realisasi pendapatan, realisasi penerimaan pembiayaan, realisasi belanja, maupun realisasi
pengeluaran pembiayaan akan memengaruhi nilai estimasi perubahan SAL. Dengan
demikian, setiap terjadi penjurnalan atas realisasi anggaran, maka akun kontranya adalah
akun estimasi perubahan SAL. Dengan adanya jurnal LO dan jurnal LRA, maka setiap
kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, Fungsi Akuntansi di setiap entitas harus
mencatatnya agar kebutuhan informasi untuk menyusun Laporan Operasional, Neraca,
dan Laporan Realisasi Anggaran dapat terpenuhi.
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Berikut beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan saat hendak melakukan
pencatatan transaksi ke dalam jurnal.
1. Setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat menggunakan jurnal LO, kecuali
pencatatan anggaran yang hanya dilakukan menggunakan jurnal LRA.
2. Apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas masuk atau
arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan, maka
selain dicatat menggunakan jurnal LO dicatat juga menggunakan jurnal LRA.

BUKU BESAR
Apabila transaksi telah dicatat di dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan
transaksi berdasarkan akunnya ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan
catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besar, sehingga jumlah buku
besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya.
Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu yang memiliki informasi terkait nama
akun, kode akun, tanggal, keterangan transaksi, referensi transaksi, jumlah transaksi debit,
jumlah transaksi kredit, dan saldo.
Setiap akun buku besar dimulai dengan rincian jumlah saldo awal yang merupakan
saldo akhir pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, apabila Neraca Dinas
Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Delima per 31 Desember 2014 menunjukkan saldo
akun Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp45.000.000, maka Fungsi Akuntansi akan
mencatat saldo awal akun tersebut di buku besar tahun 2015 sebesar Rp45.000.000.
SKPD 			
Nama Akun 		
Kode Akun 		

: Dinas Pertamanan dan Tata Kota, Kabupaten Delima
: Kas di Bendahara Penerimaan
: 1.1.1.01.01

Tanggal
1 Januari 2015

Tanggal
30 Juli 2015

Uraian
Saldo Awal

Nomor
Bukti
003/045/
VII/15

Kode Akun

Ref.

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

45.000.000

Uraian

1.1.1.02.01

Kas di Bendahara Penerimaan

1.1.3.02.02

Piutang Retribusi Pelayanan
Sampah/Kebersihan

Saldo (Rp)
45.000.000

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

120.000.000
120.000.000
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SKPD 			
Nama Akun		
Kode Akun 		
Tanggal

: Dinas Pertamanan dan Tata Kota, Kabupaten Delima
: Kas di Bendahara Penerimaan
: 1.1.1.01.01

Uraian

1 Januari 2015
30 Juli 2015

Ref.

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo Awal

Saldo (Rp)
45.000.000

Pelunasan Piutang Retribusi
Pelayanan Sampah/Kebersihan

120.000.000

165.000.000

Masing-masing buku besar memuat informasi terkait nama SKPD, nama akun, kode
akun, pagu APBD, dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol dengan batas maksimal
transaksi untuk setiap akun tidak boleh melebihi pagu anggarannya. Pada kolom tanggal
diisi dengan tanggal transaksi. Kolom uraian diisi dengan keterangan yang menjelaskan
transaksi. Kolom Ref. (referensi) diisi dengan halaman jurnal transaksi. Kolom debit atau
kredit diisi dengan nilai nominal transaksi sesuai yang tertera dalam jurnal. Kolom saldo
merupakan akumulasi nilai transaksi dari akun yang terkait. Proses klasifikasi transaksi
dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Sebelum melakukan posting,
terlebih dahulu masukkan seluruh nilai saldo awal untuk akun-akun aset, kewajiban, dan
ekuitas yang diperoleh dari neraca awal tahun ke dalam masing-masing buku besarnya.
Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, setiap transaksi yang telah dicatat dalam
jurnal kemudian diposting ke buku besar.

NERACA SALDO SEBELUM PENYESUAIAN
Nilai saldo setiap akun diakumulasi pada akhir periode akuntansi, untuk selanjutnya
dilakukan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi tersebut ke dalam suatu neraca saldo.
SKPD 			
Nama Akun		
Kode Akun 		
Tanggal

: Dinas Pertamanan dan Tata Kota, Kabupaten Delima
: Kas di Bendahara Penerimaan
: 1.1.1.01.01

Uraian

1 Januari 2015
30 Juli 2015

Ref.

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo Awal

Saldo (Rp)
45.000.000

Pelunasan Piutang Retribusi
Pelayanan Sampah/Kebersihan

120.000.000

31 Desember 2015 Saldo Akhir

165.000.000
165.000.000

Dinas Pertamanan dan Tata Kota, Kabupaten Delima
Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
Kode Akun

Akun

Debit (Rp)

Kas di Bendahara Penerimaan

165.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran

130.000.000

Piutang Pajak Daerah

100.000.000

Kendaraan Dinas

900.000.000

Kredit (Rp)
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JURNAL PENYESUAIAN
Salah satu hal penting dalam penggunaan basis akrual adalah adanya jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang membuat laporan keuangan berada pada nilai
yang sesuai dengan keadaan pada saat tanggal pelaporan. Tipe jurnal penyesuaian terdiri
dari deferal dan akrual. Jurnal penyesuaian tipe deferal, antara lain:
a. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar secara tunai, namun manfaatnya
dapat dirasakan kemudian. Contoh beban dibayar di muka adalah beban perlengkapan,
asuransi dibayar di muka, penyusutan, dan amortisasi aset tetap.
b. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang dibayar secara tunai
lebih dahulu, namun manfaat baru dirasakan oleh konsumen kemudian. Contoh
pendapatan diterima di muka adalah sewa dibayar di muka.
Sementara jurnal penyesuaian tipe akrual, antara lain:
a. Pendapatan akrual adalah pendapatan yang mana manfaatnya sudah diberikan,
namun belum dilaksanakan pembayarannya secara tunai. Contoh pendapatan
diterima di muka adalah piutang atas pemberian jasa.
b. Beban akrual adalah beban yang sudah terjadi, namun belum dibayarkan secara
tunai. Contoh beban akrual adalah beban bunga, beban gaji dan upah, serta beban
kerugian piutang.
Apabila diketahui harga perolehan kendaraan dinas milik Dinas Pertamanan dan
Tata Kota, Kabupaten Delima sebesar Rp900.000.000 dengan umur ekonomis 20 tahun
tanpa nilai sisa, maka nilai penyusutan tahunan jika menggunakan metode garis lurus
adalah Rp45.000.000. Berikut jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mengakui adanya
penyusutan tersebut.
Tanggal
31
Desember
2015

Nomor
Bukti

Kode Akun

Uraian

Debit (Rp)

1.1.1.02.01

Beban Penyusutan Kendaraan Dinas

45.000.000

1.1.3.02.02

Akumulasi Penyusutan
Kendaraan Dinas

Kredit
(Rp)

45.000.000

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian berisi akun-akun yang telah disesuaikan yang menjadi dasar utama
untuk menyiapkan laporan keuangan.
Kode Akun

Akun

Debit (Rp)

Kas di Bendahara Penerimaan

165.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran

130.000.000

Piutang Pajak Daerah

100.000.000

Kendaraan Dinas

900.000.000

Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas

Kredit (Rp)

45.000.000
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JURNAL PENUTUP

Jurnal Penutup–LO
Ilustrasi

Berikut nilai beberapa akun yang didapatkan dari data Dinas Pertamanan dan Tata Kota,
Kabupaten Delima.
Akun

Nilai per Akun (Rp)

Pendapatan Retribusi Parkir Tempat Wisata

800.000.000

Pendapatan Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan

400.000.000

Pendapatan Retribusi Daerah

1.200.000.000

Belanja Gaji Pokok

500.000.000

Belanja Tunjangan Keluarga

100.000.000

Belanja Tunjangan Perjalanan Dinas

120.000.000

Belanja Pegawai

720.000.000

Belanja Alat Tulis Kantor

50.000.000

Belanja Makan dan Minum Rapat

30.000.000

Belanja Barang dan Jasa

80.000.000

Belanja Peralatan dan Mesin

150.000.000

Belanja Gedung dan Bangunan

400.000.000

Belanja Modal

550.000.000

Komponen Laporan Operasional terdiri atas pendapatan-LO dikurangi beban-beban
operasi. Berdasarkan informasi tersebut, maka pendapatan retribusi daerah-LO sebesar
Rp1.200.000.000 dikurangi beban operasi sebesar Rp800.000.000 akan menghasilkan nilai
surplus/defisit-LO sebesar Rp400.000.000. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal
penutup-LO dengan tujuan untuk membuat saldo dari akun-akun pendapatan-LO dan
beban operasi menjadi nol pada awal periode. Jurnal penutup-LO sendiri merupakan
pencatatan yang sifatnya kontra dari pencatatan surplus/defisit-LO. PPK SKPD akan
mencatat jurnal penutup untuk Laporan Operasional sebagai berikut.
Akun
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
Beban Pegawai

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

1.200.000.000
720.000.000

Beban Barang dan Jasa

80.000.000

Beban Penyusutan

45.000.000

Surplus/Defisit-LO

355.000.000

Apabila terjadi surplus, yaitu nilai pendapatan-LO lebih besar daripada beban operasi,
maka untuk jurnal penutupnya akun surplus/defisit-LO akan dicatat di sisi kredit, sementara
jika terjadi defisit, yaitu nilai pendapatan-LO lebih kecil dari beban operasi, maka akun
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surplus/defisit-LO akan dicatat di sisi debit. Akun surplus/defisit-LO ini termasuk ke
dalam bagian akun ekuitas.

Jurnal Penutup–LRA
Jurnal penutup dalam Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk menutup perkiraan
akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) itu sendiri. Prosedur
yang digunakan sama dengan prosedur yang digunakan untuk menutup akun-akun
Laporan Operasional (LO). Namun yang berbeda, akun-akun yang ditutup dalam LRA
adalah akun belanja dan pendapatan-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Untuk menutup selisih antara pendapatan dengan belanja, maka digunakan akun estimasi
perubahan SAL yang mana akun ini nantinya akan menjadi bagian dari Laporan Perubahan
SAL.
Akun
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
Estimasi Perubahan SAL

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

1.200.000.000
150.000.000

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

720.000.000
80.000.000
550.000.000

LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan PSAP 1, PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan
yang terstruktur terkait posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya.

Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan jumlah pendapatan-LO dan beban operasi, termasuk
di dalamnya adalah beban penyesuaian. Laporan Operasional disajikan untuk periode
yang berakhir pada akhir tahun. Informasi ini nantinya akan terkait dengan Laporan
Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memperbandingkan anggaran dengan realisasinya.
Selisih antara anggaran dengan realisasinya selanjutnya akan dicatat dalam Laporan
Perubahan SAL.
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Dinas Pertamanan dan Tata Kota, Kabupaten Delima
Laporan Realisasi Anggaran
(dalam rupiah)
Anggaran

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

1.200.000.000

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Pegawai

720.000.000

Belanja Barang dan Jasa

80.000.000

Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin

150.000.000

Belanja Gedung dan Bangunan

400.000.000

Belanja Aset Tetap Lainnya

Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini menggambarkan jumlah ekuitas pada awal dan akhir periode, yang mana
kenaikan/penurunannya disebabkan oleh surplus/defisit-LO dan adanya koreksi atas
kesalahan pencatatan. Berikut jurnal penutup yang akan menutup surplus/defisit-LO ke
ekuitas.
Tanggal

Nomor
Bukti

31
Desember
2015

Kode Akun

Uraian
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

400.000.000
400.000.000

Neraca
Penyusunan neraca dimulai dengan memasukkan seluruh akun, termasuk aset, kewajiban,
dan ekuitas. Akun-akun tersebut dimasukkan berdasarkan urutan kode akun Permendagri,
semakin likuid (lancar, mudah untuk dicairkan ke kas) suatu aset dan kewajiban, maka
akan diletakkan di urutan teratas dibandingkan aset dan kewajiban yang tidak likuid. Untuk
akun-akun, seperti akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian piutang akan diletakkan
di bawah akun aset yang terkait dengan akun tersebut, dan selanjutnya akan disajikan
sesuai nilai bersihnya. Setelah penutupan Laporan Operasional, akun surplus/defisit-LO
akan menambah nilai ekuitas jika terdapat surplus dan akan mengurangi ekuitas jika
terdapat defisit.
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Kewajiban

Aset Lancar

Kewajiban Jangka Pendek

Investasi Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Aset Tetap
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Aset

Ekuitas

Dana Cadangan
Aset Lainnya

Laporan Perubahan SAL
Proses penyusunan Laporan Perubahan SAL dilakukan dengan cara memasukkan nilai
Saldo Anggaran Lebih di awal tahun yang dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai
penerimaan pembiayaan di tahun berjalan. Hasilnya selanjutnya diakumulasikan dengan
SiLPA/SiKPA tahun berjalan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, serta hal-hal lain yang memengaruhi
nilai SAL, sehingga kemudian akan didapatkan nilai SAL akhir.

Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas disusun dengan cara mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas
keluar ke dalam kategori aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan
aktivitas transitoris. Terdapat dua macam metode untuk menyajikannya, yaitu metode
langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung mengungkapkan pengelompokan
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Sementara dalam metode tidak langsung,
terdapat penyesuaian nilai arus kas berdasarkan kenaikan/penurunan akun-akun yang
terkait dengan Laporan Operasional. Perbedaan antara metode langsung dengan metode
tidak langsung terletak pada kategori arus kas dalam aktivitas operasi.

HOME OFFICE and BRANCH OFFICE (HOBO)

HOBO pada Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
HOBO (Home Office and Branch Office) merupakan struktur hubungan entitas-entitas
dalam akuntansi yang diimplementasikan di pemerintah daerah. PPKD (Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah) merepresentasikan pemerintah daerah sebagai Kantor Pusat (Home
Office), sedangkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai Kantor Cabang (Branch
Office). Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi
antara PPKD dan SKPD daripada struktur hubungan induk dan anak (Parent & Subsidiary)
dengan beberapa alasan sebagai berikut.
a. PPKD-SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan
merupakan satu kesatuan.
b. Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer pendapatan (dalam pengertian
profit).
c. SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah.
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Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi HOBO, transaksi antara PPKD dan
SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu Rekening Koran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (RK-PPKD) yang merupakan akun ekuitas di SKPD, dan akun Rekening
Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) yang merupakan akun aset di PPKD.
Akun resiprokal ini adalah akun riil (real account). Akun RK-PPKD merupakan akun
ekuitas di tingkat SKPD karena SKPD merupakan cabang dari pemerintah daerah. Dengan
kata lain sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri, namun hanya menerima ekuitas
dari pemerintah daerah melalui mekanisme transfer. Akun RK-PPKD akan bertambah bila
SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap
dari pemerintah daerah, dan pelunasan pembayaran belanja LS/menerima SP2D LS), dan
akan berkurang jika SKPD mentransfer aset ke pemerintah daerah (seperti penyetoran
uang ke pemerintah daerah).
Aliran dana dari PPKD ke SKPD dianggap seperti tambahan modal atau investasi
kepada SKPD, sehingga akun RK-SKPD di bagian aset PPKD akan bertambah dan akun
RK-PPKD di bagian ekuitas SKPD juga akan bertambah. Namun sebaliknya, apabila
terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD, SKPD dianggap telah mengembalikan modal
atau investasi kepada PPKD, sehingga akun RK-SKPD di bagian aset PPKD akan berkurang
dan akun RK-PPKD di bagian ekuitas SKPD juga akan berkurang. Hal ini juga berlaku
untuk transaksi-transaksi keuangan SKPD yang diurus oleh PPKD.
Gambar 6.3 Struktur HOBO pada Pemerintah Daerah di Indonesia

PPKD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan Aset
Daerah.

SKPD
Contoh: Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan
Koperasi.

SKPD
Contoh: Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi.

SKPD
Contoh: Dinas
Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan, dan
Pariwisata.

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010.
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Ilustrasi 1
PPKD mentransfer sebagian Dana Alokasi Umum ke SKPD Pelayaran Kabupaten Delima
sebesar Rp80.000.000. Berikut pencatatannya pada PPKD (dalam ribuan rupiah).
ASET
Aset
Lancar

KEWAJIBAN

Investasi
Jangka Panjang

(80.000)

RK-SKPD

Kewajiban
Jangka Pendek

EKUITAS

Kewajiban
Pendapatan
Jangka Panjang

Beban

80.000

Berikut pencatatannya pada SKPD (dalam ribuan rupiah).
ASET
Aset
Lancar

KEWAJIBAN

Investasi
Jangka
Panjang

Aset
Tetap

Kewajiban
Jangka
Pendek

EKUITAS

Kewajiban
Jangka
Panjang

Pendapatan

Beban

80.000

RK-PPKD
80.000

Ilustrasi 2
PPKD melakukan pembayaran atas transaksi pembelian tanah untuk keperluan
pembangunan Wisma Atlet Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Delima sebesar
Rp6.000.000.000. Berikut pencatatannya pada PPKD (dalam ribuan rupiah).
ASET
Aset
Lancar

KEWAJIBAN

Investasi
Jangka Panjang

(6.000.000)

RK-SKPD

Kewajiban
Jangka Pendek

EKUITAS

Kewajiban
Pendapatan
Jangka Panjang

Beban

6.000.000

Berikut pencatatannya pada SKPD (dalam ribuan rupiah).
ASET
Aset
Lancar

Investasi
Jangka
Panjang

KEWAJIBAN
Aset
Tetap

Kewajiban
Jangka
Pendek

Kewajiban
Jangka
Panjang

EKUITAS
Pendapatan

Beban

6.000.000

RK-PPKD
6.000.000

Ilustrasi 3
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Delima memperoleh pendapatan retribusi dari
sewa Gelanggang Olahraga yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi ke rekening kas daerah
sebesar Rp400.000.000. Berikut pencatatannya pada PPKD (dalam ribuan rupiah).
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ASET
Aset
Lancar

Investasi
Jangka Panjang

400.000

KEWAJIBAN
RK-SKPD

Kewajiban
Jangka Pendek

EKUITAS

Kewajiban
Pendapatan
Jangka Panjang

Beban

400.000

Berikut pencatatannya pada SKPD (dalam ribuan rupiah).
ASET
Aset
Lancar

Investasi
Jangka
Panjang

KEWAJIBAN
Aset
Tetap

Kewajiban
Jangka
Pendek

Kewajiban
Jangka
Panjang

EKUITAS
Pendapatan
400.000

Beban

RKPPKD
(400.000)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Berikut tugas PPKD selaku pengelola APBD.
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
daerah.
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam melaksanakan fungsinya
berwenang untuk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
Memberikan petunjuk teknis terkait pelaksanaan sistem.
Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah.
9. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
10. Menyajikan informasi keuangan daerah.
11. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan, serta penghapusan barang milik
daerah.
92

06.indd 92

24/01/2017 14:48:23

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
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PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas:
Menyiapkan anggaran kas.
Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
Menyimpan uang daerah.
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
daerah.
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah.
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, serta melakukan penagihan
piutang daerah.

Gambar 6.4 Struktur Pengelolaan Kas Pemerintah Daerah
Kepala Daerah

Sekretaris
Daerah

Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2005.

93

06.indd 93

24/01/2017 14:48:24

Akuntansi Pemerintahan Daerah

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.
a.
b.
c.
d.

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah.
e. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
f. Menyajikan informasi keuangan daerah.
g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan, serta penghapusan barang milik
daerah.

PPKD dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah
melalui sekretaris daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Untuk
melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK-SKPD) dan pejabat yang melaksanakan urusan teknis pada SKPD sebagai
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD). Berikut beberapa tugas PPTK-SKPD.
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Sementara Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas, antara lain:
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, serta SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS, dan juga penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
c. Melakukan verifikasi SPP.
d. Menyiapkan SPM.
e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
f. Melaksanakan akuntansi SKPD.
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
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