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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai pulau. Dalam 

rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, diundangkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur  desentralisasi bagi pemerintah daerah untuk 

menjalankan kekuasaan, hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan yang efektif dan efisien untuk membantu masyarakat. Setiap instansi 

pemerintah baik pusat ataupun daerah akan menerbitkan laporan keuangan untuk 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah dikerjakan dengan benar serta 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, 

peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah menghendaki agar 

secara tertib keuangan daerah itu dikelola, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, efisien dan ekonomis. Selain itu  keuangan daerah harus dikelola dengan 

memperhatikan kesetaraan, kepatutan serta kebaikan bagi masyarakat (Pradono dan 

Baskianto, 2015).  

Terkait dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD), laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas laporan keuangan satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) serta diserahkan kepada pengelola daerah untuk 

memenuhi tanggung jawab pelaksanaan APBD. Dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dijelaskan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan SKPD yang kemudian disingkat 

PPK SKPD merupakan pegawai negeri yang menjalankan tugas pengelolaan 

keuangan di SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang terdapat dalam DPA 

SKPD, Kepala SKPD mengangkat pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan 

keuangan di SKPD sebagai PPK SKPD. PPK SKPD memiliki tugas antara lain: 

menyelenggarakan pembukuan SKPD, laporan keuangan SKPD dan melakukan 

pemeriksaan SPJ.
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Badan Keuangan Pemerintah Ngawi adalah salah satu instansi pemerintah 

yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP No. 

12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah “segala hak dan kewajiban daerah yang 

berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

dan segala bentuk kekayaan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban daerah.” 

Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah “segala kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Instansi yang laporan 

keuangannya diatur oleh pemerintah daerah dengan diterbitkannya Peraturan 

Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 93 

Tahun 2014.  Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang “Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur”, mengatur bahwa laporan Laporan 

Keuangan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Laporan Realisasi Anggaran; 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

3. Neraca; 

4. Laporan Operasional (LO); 

5. Laporan Arus Kas (LAK);  

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Laporan Operasional menyajikan gambaran umum tentang sumber daya 

ekonomi yang meningkatkan pemerataan dan penggunaannya yang dikelola oleh 

pemerintah daerah untuk kegiatan peraturan pemerintah selama periode pelaporan. 

Pos-pos yang langsung dimasukkan dalam laporan operasi adalah pendapatan LO, 

pengeluaran, transfer, dan pos luar biasa. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 

mengatur Dasar Digunakan Untuk Pencatatan Pendapatan dan Beban Dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan. Dalam peraturan tersebut, dasar yang digunakan 

adalah akuntansi akrual dan peta standar bagan akun. Telah ada kajian terkait topik 

laporan kegiatan yaitu “Analisis pemahaman pemerintah terhadap PSAP No 12 

terkait laporan kegiatan” dengan topik KPPN se-Jawa Barat tahun 2013. Kajian 

sebelumnya telah membahas sumber daya manusia sehubungan dengan PSAP 

No.12 dan menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pejabat pemerintah tentang 
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PSAP No.12 adalah kriteria yang baik. Dokumen ini berbeda dengan studi tersebut 

karena berkaitan dengan penyusunan dan komunikasi laporan kegiatan di tingkat 

satuan kerja pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan kinerja sesuai dengan 

standar peraturan yang ditetapkan. Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji 

laporan kegiatan Otoritas Keuangan Pemerintah Ngawi. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul sebagai “Tinjauan atas Penyusunan Laporan Operasional 

Kabupaten Ngawi 2020” 

 

I.2 Tujuan Penulisan  

Tujuan Penulisan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah :  

1. Mengetahui praktik penyusunan Laporan Operasional pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ngawi. 

2. Mengetahui penyajian dan pengungkapan Laporan Operasional pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 

3. Membandingkan penyusunan Laporan Operasional pada Pemerintah 

Derah Kabupaten Ngawi dengan peraturan yang berlaku saat ini. 

4. Mengetahui penyebab terjadinya surplus atau defisit dari Laporan 

Operasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 

 

I.3  Manfaat Penulisan  

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah :  

1. Bagi penulis, penulis ingin mengimplementasikan hal-hal yang sudah 

dipelajari pada masa perkuliahan terutama pada mata kuliah Akuntansi 

Pemerintah.  

2. Bagi pembaca, penulis berharap laporan ini bermandaat sebagai literatur 

untuk mempelajari bagaimana penerapan dan penyajian laporan 

operasional pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
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