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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini akuntasi merupakan suatu bidang yang 

memberi pengaruh yang besar pada dunia global.  Pada instansi pemerintah 

akuntansi pemerintahan menyajikan sebuah laporan keuangan dari 

perencanaan  sampai pada evaluasi.  Seperi yang tertuang pada PP No.71 

Tahun 2010 yang membahas mengenai standar akuntansi pemerintah  adalah 

penyedia informasi yang relevan tentang posisi keuangan yang disusun secara 

sistematis dalam satu periode pelaporan keuangan.  Dimana didalamnya 

terdapat anggaran belanja, pendapatan daerah sesuai bidang /sektor dan 

terdapat juga evaluasi dari penggunaan anggaran tersebut yang harus 

dilaporkan.  

Setiap negara mempunyai Standar akuntansinys masing-masing sebagai 

acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Di Indonesia pun seperti itu 

sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2002 tentang keuangan negara yang 

didalamnya terdapat  teknik pemakaian keuangan, transparansi keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan tersebut. Penerapan PP No.24 Tahun 2005  

yang bersifat sementara, dimana selama pengakuan dan pengukuranya 

berbasis akrual , akan tetapi pengukuran  yang digunakan adalah berbasis kas. 

Laporan realisasi anggarn mampu menunjukkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dari kurun waktu satu periode. Seperti yang penulis 

ketahui anggaran merupakan sebuah rencana keuangan yang tersusun secara 

sistematis dalam bentuk angka. Dimana dalam penyusunan anggaran perlu 

memperhatikan rencana kerja itu sendiri agar pengelolaan anggaran dapat 

berjalan dengan baik. Untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran yang baik 

maka diperlukannya sebuah perencanaan anggaran yang baik sehingga 

anggaran tersebut bisa terserap dengan baik. Prosedur
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penyusunan anggaran memiliki pengaruhnya yang cukup penting dalam 

pengelolaan anggaran. 

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul 

“Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada 

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta” 

I.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan TA ini diantaranya: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan Tugas Akhir ini ialah untuk 

mengetahui bagaimana prosedur penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintaham berbasis akrual. Serta mendapatkan 

pengalaman terkait penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada 

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan Tugas Akhir ini ialah untuk 

memenuhi syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma Tiga 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta.  

I.3 Manfaat 

Berikut ini manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan TA ini 

diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan TA diharapkan dapat memberikan 

wawasan, informasi, informasi, dan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Sekretariat DPRD 

Provinsi DKI Jakarta terkait penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran. 
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b. Menjadi sarana dalam pengimplemtasian teori dan pembelajaran 

yang didapat selama masa perkuliahan terkait Akuntansi 

Pemerintahan. 

c. Melalui Laporan TA ini dapat dijadikan referensi pembelajaraan 

bagi pembaca terutama Mahasiswa Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta. 
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