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Abstract 

The purpose of this research is to evaluate accounting system used by Local Government of West Sumatera in preparing 

LKPD (Local Government Financial Report) based on accrual accounting. Purposive random sampling technique was used 

towards 6 municipalities/regency in West Sumatera, they are Solok, SawahLunto, Padang Panjang, Padang, 

andPayakumbuhmunicipalities, and Tanah Datar regency. In depth interview to information system operators was 

conducted in order to find out the effectiveness of information system in LKPD preparation. This research also aims at 

designing accounting by using excel application in providing accrual-based LKPD. The research result showed that the use 

of SIKPD(Financial Information System of Local Government) has not been reliable yet in LKPD preparation process, 

either in the incompleteness of system facilities, inflexibility in the process, or other limitations. Therefore, some local 

governments also prepare LKPD manually and is often correctly assumed and referred to. As a result, at the beginning of 

2015, Tanah Datar regency, SawahLunto and Padang Panjang municipalities switched to use SIMDA (Local Government 

Management Information System). However, SIMDA has not yet implemented fully accrual accounting. Accounting design 

by using excel program is begun by preparing the mapping account code, starting from LRA(Budget Realization Report) 

code to LO(Operational Report) code, and then to Asset code, and to Debt code. 
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1. PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2013 

merupakan momentum perubahan yang sangat mendasar dalam reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia, 

khususnya dalam bidang akuntansi. Reformasi ini adalah tindak lanjut dari reformasi pengelolaan keuangan 

yang telah ditetapkan sebelumnya melalui paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang 

(UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara, UU Nomor 1 Tahun  2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan 

Negara. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia tidak terlepas dari proses politik dan krisis ekonomi 

yang terjadi pada tahun 1998 (Harun, Peursem, dan Eggleton, 2012). Pada dasarnya semua peraturan terkait 

reformasi pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk menghasilkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2006). 

Kompetensi SDM sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Eriva, Islahuddin, & Darwanis, 2013; Kesuma, 

Nadirsyah, &Darwanis, (2014). Namun demikian, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan 

keuangan di daerah masih rendah (Insani; Sukirman, 2009). Tanjung (2010) menyimpulkanbahwakelemahan 

yang paling mendasar yang menyebabkan penurunan kualitas LKPD terletak pada sumber daya manusia. 

Penelitian yang dilakukan terhadap pengelola keuangan negara dan daerah oleh Nazier (2009) 

menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan jumlah SDM yang mengelola keuangan negara dan daerah, 

khususnya yang berlatar belakang ilmu akuntansi, penempatan SDM yang keliru, dan tingkat pemahaman dasar 
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staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia pemerintah daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah (Insani). 

Permasalahan utama penelitian ini adalah evaluasi kesiapan sistem informasi yang digunakan 

pemerintah daerah dalam menyusun LKPD berbasis akrual. Di samping itu, permasalahaan lain yang ingin 

diteliti adalah apakah perancangan aplikasi excel dimungkinkan untuk penyusunan LKPD berbasis akrual. Oleh 

sebab itu, tujuan penelitian in adalah untuk mengevaluasi kelemahan sistem informasi dalam penyusunan LKPD 

berbasis akrual dan merancang aplikasi excel sederhana tetapi mudah digunakan dan dipahami oleh banyak 

pihak. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1. TeoriAgensi 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang 

atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan layanan atas nama mereka melalui 

pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan. Hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan 

sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat 

(principal) yang menggunakan pemerintah (agent), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya 

yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. 

Kewajiban untuk membuat LKPD secara periodik merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah 

kepada rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 8 Tahun 2006 bahwa paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, pejabat pengelola 

keuangan daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD berdasarkan LKPD yang 

telah diaudit oleh BPK, 

 

 

2.2. Rekayasa Akuntansi dan Pengembangan SDM 

Menurut Sudibyo (1987) akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang harus dikembangkan sesuai 

dengan sifat teknologi agar lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosial. Sekalipun 

sampai saaat ini belum ada kesepakatan diantara pakar akuntansi, namun rekayasa akuntansi merupakan salah 

satu basis untuk mengembangkan kerangka konseptual pelaporan keuangan, termasuk pelaporan keuangan 

pemerintahan daerah.Suwarjono (1990) menyatakan bahwa perekayasaaan akuntansi adalah suatu proses 

pemikiran dan penalaran untuk menentukan, memilih dan mengaplikasikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

metode-metode, teknologi dan pendekatan untuk mencapai tujuan sosial tertentu dengan mempertimbangkan 

faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya tempat akuntansi akan diterapkan. 

Karena keterbatasan kemampuan aparatur pemda dalam bidang akuntansimaka di butuhkan kreativtas 

dalam mengembangkan proses penyusunan LKPD. Berdasarkan rekayasa proses akuntansi berbasis akrual, dan 

dengan mempertimbangkan mapping kode akun Jurnal Finansial dan Jurnal Statutori, diharapkan dapat 

disusun suatu teknik penjurnalan transasksi akuntansi berbasis akrual yang dapat dipahami secara mudah oleh 

banyak orang. 

 

2.3. Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Terlepas dari berbagai permasalahan penerapan akuntansi akrual di banyak negara berkembang 

sebagaimana di jelaskan oleh Athukorala dan Reid (2003), salah satu cara untuk mengatasi kelemahan 

kemampuan akuntansi aparatur pemerintahan daerah dalam bidang akuntansi adalah dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dalam menghasilkan LKPD. PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan  

Daerah (SIKD) dijelaskan bahwa SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, 

serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan 

kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam pasal 13 PP 56 tahun 2005 dijelaskan bahwa SIKD 

meliputi penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan 

oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan demikian, SIPKD merupakan bagian 

dari SIKD.  

Pada saat ini banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan SIKD, tidak hanya dari Kementrian 

Dalam Negeri dan BPKP saja, tetapi juga beberapa lembaga swasta. Halim, Jaya, dan Azis (2012) menjelaskan 

bahwa dari jumlah 524 pemda, sebanyak 361 atau 68,89% pemda telah menggunakan sistem informasi 

keuangan, dan 163 pemda (31,11%) belum diketahui secara pasti sistem yang digunakan dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Selanjutnya Halim, Jaya, dan Azis (2012) menjelaskan pula bahwa pada bulan Oktober 2012 

sebanyak 223 pemda menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), 68 pemda menggunakan 

SIPKD, 123 pemda menggunakan sistem lain, dan 110 pemda tidak menggunakan sistem informasi. Hal 
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memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh pemda masih tidak seragam.  

SIKD dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas mulai dari proses perencanaan sampai 

proses pertangungjawaban. Sesuai dengan lingkungannya, maka perancangan SIKD harus disesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Harjowiryono dalam Budiriyanto (2003) menyatakan “fakta 

keberagaman sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dirasakan mempersulit stakeholder untuk 

mendapat data konsolidasi keuangan Pusat dan daerah. .... Pada dasarnya aturan perundang-undangan yang 

tegas sangat diperlukan untuk mempermudah proses integrasi tersebut” 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan 

atau fenomena sosial yang terjadi secara objektif, dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 6 kota/kabupaten di Sumatera Barat, meliputi Kota Padang, Kota Solok, Kota 

Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Penentuan kota/kabupaten 

ini sebagai sampel penelitian didasarkan kepada porpusive random sampling dengan pertimbangan keenam 

kota/kabupaten ini menggunakan SIPKD dan menurut rencana, pemerintah akan menggabungkan SIMDA 

dengan Sistem Penganggaran dan Anggaran Negara (SPAN) sehingga sistem informasi lainnya akan dihapus 

(Hermawan dan Festiana; 2013)  

Fokus penelitian ini adalah terhadap sistem informasi, baik SIPKD maupun SIMDA, yang digunakan 

oleh pemerintah daerah sampel dalam menghasilkan LKPD. Evaluasi dilakukan melalui indept interview untuk 

mengetahui sejauh mana sistem informasi yang digunakan mampu menghasilkan LKPD secara efektif.  

Sebelum SIPKD dan SIMDA banyak digunakan di pemerintah daerah, peneliti juga pernah menyusun 

aplikasi excel dalam menyusun LKPD. Aplikasi tersebut didasarkan pada PP 24 tahun 2005 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintahan, yang masih berbasis Kas Menuju Akrual. Oleh karena pada tahap awal penerapan 

akuntansi berbasis akrual ini, diperkirakan sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah juga belum 

mampu membuat sesuai kebutuhan, maka fokus kedua dari penelitian ini adalah perancangan aplikasi excel 

yang mampu mengimplementasikan akuntansi akrual secara mudah dan tepat. Untuk itu, peneliti melakukan 

pentahapan sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mapping kode akun LRA dengan akun LO, dan akun Aset serta akun Utang berdasarkan 

Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah. 

b. Menyusun formula-formula sederhana sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan secara mudah. 

c. Melakukan uji coba rancangan aplikasi excel untuk menyusun LKPD semester I Kota Solok Sumatera Barat. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1.Evaluasi SIPKD 

Penelitian ini tidak hanya menjadikan admin SIPKD yang dijadikan responden tetapi juga kabid 

akuntansi dan beberapa staf PPK-SKPD. Secara umum, semua responden menyatakan bahwa SIPKD memiliki 

kemampuan yang bagus dalam penganggaran, penatausahaan dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. 

Namun pada semua pemda sampel (6 orang) admin SIPKD menyatakan bahwa selama ini mereka mampu 

menyiapkan LKPD secara baik, dan tidak ada masalah dalam menyiapkan laporan kapan pun dibutuhkan. 

Mereka demikian yakinnya bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pun akan dapat mereka kerjakan dengan 

baik. 

Akan tetapi pada waktu hal ini ditanyakan kepada responden lain, misalnya Kabid Akuntansi di Kota S, 

terungkap beberapa permasalahan dalam proses penyusunan LKPD, baik karena kesulitan dalam mengentrikan 

data yang kurang fleksibel sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data terkait yang telah 

dientrikan sebelumnya, dan atau ketidakmampu SIPKD mengentrikan beberapa data sekaligus, seperti dalam 

pencatatan transaksi pendapatan.  

 Perbedaan pendapat antara tanggapan responden Admin SIPKD juga terjadi di Kota SL, yang telah 

menggunakan SIPKD dari awal penerapan SIPKD di Provinsi Sumatera Barat. Sampai penyusunan LKPD tahun 

2013 pun masih mengandalkan penyusunan cara manual. “memang benar untuk penatausahaan, SIPKD dapat 

berjalan dengan lancar. Tetapi, dalam proses menyusun Neraca, perhitungan kami yang hanya secara manual, 

dianggap lebih tepat oleh pimpinan, sehingga SIPKD harus membuat penyesuaian”. 

Kelemahan penyusunan Neraca ini juga diakui oleh Kota III. Hanya saja, di Kota Py ini, antara admin 

SIPKD dengan operator penyusunan LKPD secara manual, mengakui bahwa mereka belum bisa menyusun 

Neraca. Proses penyusunan Neraca seringkali harus dilakukan secara manual, dengan mengentrikan untuk 

transaksi-transaksi tertentu seperti membuat jurnal kolorari untuk transaksi belanja modal.  

 Kota P, sampai pada tahun 2012 masih menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian secara manual 

dengan memanfaatkan aplikasi excel. Sekalipun pada tahun-tahun berikutnya, LKPD telah dilaksanakan 
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sepenuhnya oleh admin SIPKD namun tetap saja ditemui banyak masalah sehingga pada penyusunan LKPD 

akhir tahun dibutuhkan tenaga dan waktu yang relatif lama tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, 

admin di Kota B dan Py merasa yakin bahwa mereka mempu menggunakan SIPKD baik dalam penganggaran, 

penetausahaan, aset, maupun akuntansi sehingga tidak membutuhkan sistem informasi lain dalam penyusunan 

LKPD.  

 Akibat keraguan akan kemampuan SIPKD dalam penyusunan LKPD berbasis akrual, maka Kota 

Sawah Lunto dan Kota Padang Panjang pada awal tahun 2015 ini telah bekerja sama dengan BPKP kantor 

perwakilan Sumatera Barat untuk membantu mereka dan menggunakan aplikasi SIMDA dalam penyusunan 

LKPD. Kedua daerah ini telah mendapatkan pelatihan tentang penggunaan SIMDA versi 2,76 yang berbasis 

akrual.  

 Beberapa komentar dari staf akuntansi Kota Sawah Lunto menyatakan bahwa sampai saat ini (Juni 

2015) mereka belum mampu mengaplikasikan SIMDA dengan baik sehingga masih dibutuhkan pelatihan-

pelatihan. Salah seorang admin SIMDA di Kabupaten Tanah Datar menyatakan bahwa SIMDA belum 

menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Pengakuan Pendapatan-LO misalnya, masih dilakukan 

bersamaan dengan realisasi kas sehingga tidak ada bedanya dengan pengakuan Pendapatan-LRA. Pada waktu 

hal ini dikonformasikan kepada BPKP, hal ini dibenarkan karena mereka masih mengaju kepada Permendagri 

64 Tahun 2013 dan tidak mungkin bertentangan dengan peraturan tersebut.  

 

4.2. Perancangan Aplikasi Excel  

Perancangan aplikasi excel dalam penyusunan LKPD diawali dengan menyusun mapping kode akun 

yang saling terkait.Contoh dari akun-akun yang harus mapping ini dapat dilihat pada lampiran 2. Secara umum, 

proses mapping tersebut dilakukan sebagai berikut; 

a. Akun Pendapatan-LRA dengan Akun Pendapatan-LO, dan Akun Aset.  

b. Akun Belanja dengan Akun Beban, dan Akun Aset serta Akun Utang 

c. Akun Tarnsfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan Akun Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 

d. Akun Penerimaan Pembiayaan dan Akun Pegeluaran Pembiayaan dengan Akun Penyertaan Modal dan Akun 

Utang 

Sesuai dengan pencatatan transaksi akuntansi berbasis akrual dimana transaksi pertama yang harus 

dicatat adalah transaksi finansial (pendapatan-LO, Beban, dan Neraca), sedangkan pencatatan transaksi statutori 

(Pendapatan-LRA Belanja, Transfer, dan Pembiayaan) dilakukan pada saat kas telah masuk atau keluar dari Kas 

Daerah. Oleh karena kekonsistenan pencatatan transaksi statutori ini, maka proses pencatatan transaksi dapat 

dilakukan secara otomatis dengan memberikan kode-kode tertentu. Oleh sebab itu, proses pencatatan akuntansi 

akrual hanya membutuhkan pengentrian data-data transaksi finansial saja, sedangkan transaksi statutori dapat 

dilakukan secara otomatis.  

Aplikasi excel sederhana ini telah diuji cobakan di Kota Solok dalam penyusunan LKPD semester I. 

Walaupun aplikasi ini memiliki kelemahan karena sifat program excel, namun untuk tujuan pembelajaran 

aplikasi excel sangat menguntungkan karena mudah dan dapat dipelajari oleh siapapun juga. Untuk penerapan 

dalam penyusunan LKPD berbasis akrual, aplikasi excel seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

menggunakan program-program tertentu. 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penggunaan aplikasi SIPKD dalam penganggaran dan penatausahaan telah mampu menghasilkan laporan 

secara efektif. Namun dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih memiliki banyak kelemahan termasuk 

beberapa fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah. 

b. Tiga dari 3 daerah sampel penelitian, pada awal tahun 2015 beralih menggunakan SIMDA karena adanya 

kekhawatiran ketidakmampuan SIPKD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual 

c. Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menyusun sistem akuntansi yang terintegrasi dengan SPAN, 

maka penggunaan aplikasi SIMDA di provinsi Sumatera Barat semakin banyak. Namun dalam penerapan 

akuntansi berbasis akrual, SIMDA belum mampu mengaplikasikannya secara penuh. 

d. Perancangan aplikasi excel dalam penyusunan LKPD mampu membantu daerah dalam mengantisipasi 

kegagalan sistem informasi yang digunakan saat ini dalam penyusunan LKPD. Aplikasi excel ini pun dapat 

dikembangkan dengan untuk program-program yang lebih sempurna. 
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5.2. Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan juga dapat dikemukakan saran, yaitu: 

a. Sebaiknya pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sistem informasi baik SIPKD maupun SIMDA 

dalam penyusunan LKPD berbasis akrual tahun 2015 ini tetapi juga melengkapinya dengan aplikasi 

sederhana seperti aplikasi excel. 

b. Diharapkan SIKD yang terintegrasi yang dicanangkan pemerintah segera dapat diwujudkan untuk 

meminimalkan kelemahan-kelemahan sistem informasi yang ada saat ini. 
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Lampiran 1.  

 

Gambar 1. Konsep Pengembangan SDM Aparatur Pemda 
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Lampiran 2 

 

Pola Perancangan Kode Akun 

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

1.1.3.01 Piutang Pajak Daerah

2.1.6.01.01 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak 

5.1.1 Belanja Pegawai 9.1.1 Beban Pegawai - LO

2.1.5.01 Utang Belanja Pegawai

1.1.6.01 Beban Pegawai Dibayar Dimuka

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.1.2 Beban Barang dan Jasa

1.1.7 Persediaan

2.1.5.02 Utang Belanja Barang dan Jasa

1.1.6.02.01 Beban Barang Dibayar Dimuka

5.2.1 Belanja Modal Tanah 1.3.1 Tanah

2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah

6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

2.1.5.05.01 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

7.1.3.01.01
Hasil penjualan kekayaan daerah y

ang dipisahkan pada  BUMN

7.2.2.01.01 Penyertaan Modal pada BUMN

7.1.4.01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank

7.2.3.01

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada 

Bank

1.2.2.01.01 Penyertaan Modal Kepada BUMN

2.2.1.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Akun Statutori Kode Finansial

 
 

 


