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� Persamaan akuntansi

� merupakan filosofi dasar yang sangat penting dalam 
akuntansi. 

� merefleksikan karakteristik sebuah organisasi atau 
entitas akuntansi dalam teknik-teknik dasarnya. 

� Organisasi pemerintahan adalah sebuah 
organisasi khas 

� dengan karakteristik tersendiri 

� secara signifikan memberikan pengaruh dalam 
desain dan struktur akuntansi



� Organisasi pemerintahan TIDAK MENCARI 
LABA. 
� Karakteristik ini berpengaruh dalam desain persamaan 

dalam akuntansi pemerintahan.

� tidak ada akumulasi kekayaan yang menjadi hak pemilik 
yang dilambangkan dalam ekuitas (≠ akuntansi 
perusahaan. 

� tidak ada kepemilikan dalam organisasi pemerintahan. 

� kekayaan bersih --karena investasi maupun akumulasi 
hasil operasi merupakan informasi bagi masyarakat 
tentang jumlah kekayaan bersih pemerintah yang tersedia 
untuk digunakan dalam menjalankan program-
programnya.



� Dalam akuntansi komersial, persamaan akuntansi:
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS

� Dalam akuntansi pemerintahan berubah menjadi :
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

� Terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas 
dana dan ekuitas. 
� Di perusahaan:  selisih antara aset dan utang adalah ekuitas 

� yang menunjukkan adanya kepemilikan antara perusahaan 
tersebut oleh pemegang sahamnya. 

� Di organisasi pemerintah: ekuitas dana tidak menunjukkan 
adanya kepemilikan siapa pun 
� karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui.
� disebut sebagai teknik akuntansi dana





� memandang bahwa sumber daya atau kekayaan yang digambarkan dalam 
neraca tidak ada kepemilikannya dan tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan, 
� melainkan sebuah kekayaan yang dibatasi (restricted) pada sebuah tujuan atau misi 

tertentu.

� Di beberapa negara, teknik akuntansi dana mengalami modifikasi 
� karena adanya penggunaan dana-dana yang lebih dari satu. 
� dipicu oleh adanya pemisahann tujuan-tujuan secara spesifik dalam pemerintahan, 
� di setiap tujuan tersebut dialokasikan sejumlah dana untuk dipertanggungjawabkan.

� Dalam praktik akuntansi di AS, dikenal pemisahan sumber daya 
pemerintah menjadi
1. general fund, 
2. capital product fund,
3. debt service fund, dan lain-lain.

� Setiap dana (fund) tersebut merupakan entitas akuntansi tersendiri 
� memiliki sistem akuntansi terpisah satu sama lain



� Pemerintah Indonesia menggunakan akuntansi 
dana dengan sistem dana tunggal. 

� seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah 
merupakan kekayaan yang memiliki batasan 
penggunaan, 

� yaitu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan 
pemerintah.



� Akuntansi Dana (Wikipedia.org) 

� sistem akuntansi yang sering digunakan oleh 
organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor 
publik.

� Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan 
penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, 
dan kewajiban 

� yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-
masing



� Dana sektor publik >< Dana perusahaan
swasta

� Contoh: 

� dana 1 M yang diterima oleh pemerintah daerah
dengan yang diterima oleh PT X

� Persamaan?

� Perbedaan?



� Sumber daya keuangan untuk organisasi 
nirlaba atau institusi pemerintah mempunyai 
keterbatasan penggunaan

� Dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya 
untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang 
terkadang merupakan syarat dari pihak 
eksternal

� Pembatasan eksternal

� Pembatasan internal



� Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi 
sektor publik membuat dana-dana (funds) 
dalam sistem akuntansinya. 

� Pemasukan organisasi sektor publik 
diklasifikasikan ke dana tersebut sesuai 
dengan tujuan dan maksud tertentu. 

� Sistem dana ini merupakan alat kontrol.



� Dana (fund) 

� adalah suatu entitas akuntansi tersendiri 

� Freeman (2003) menyatakan: ”a fund in the 
Government and non-profit accounting sense is a 
self-contained accounting entity with its own asset, 
liability, revenue, expenditure/expense, and fund 
balance or other equity accounts.”.
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PERSAMAAN AKUNTANSI BISNIS :

ASSETS  =  LIABILITIES  +  OWNER’S EQUITY
Owner’s Equity = menunjukan kepemilikan pada perusahaan oleh

pemegang sahamnya

PERSAMAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK :

ASSETS  =  LIABILITIES  +  FUND BALANCE
{FUND BALANCE (saldo dana) = NET ASSETS (aset bersih)}

Saldo dana tidak menunjukan kepemilikan siapapun



� Expendable (Governmental) Funds
� Dana yang berasal dari pajak, bea dan sumber2 lain 

untuk membiayai aktivitas2 yang bersifat non bisnis. 
� Dana yang dikeluarkan tidak memiliki kepastian akan

diremburse/dibayar oleh pengguna output aktivitas. 
� Contoh : Penanggulangan bencana alam

� Nonexpendable (Proprietary) Funds
� Dana yang berasal dan dipergunakan untuk aktivitas2 

yang bersifat bisnis. 
� Dana ini disebut juga revolving fund karena peran

pemerintah hanya pada kontribusi dana awal, kemudian
diharapkan dana tersebut akan berputar melalui
pembayaran2 (costumer charges)

� Contoh : Penyediaan air bersih (PDAM) 



� UNRESTRICTED (SUMBER DAYA TIDAK TERIKAT)

Sumber daya yang penggunaanya tidak dibatasi untuk tujuan
tertentu oleh penyumbang

� RESTRICTED (SUMBER DAYA TERIKAT) 

Sumber daya yang penggunaanya dibatasi untuk tujuan
tertentu oleh penyumbang, yang terdiri dari :

� PERMANENTLY RESTRICTED (PEMBATASAN PERMANEN)

Pembatasan yang ditetapkan penyumbang agar dipertahankan
secara permanen. OSP hanya boleh memanfaatkan sebagian
atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yg
berasal dr sumber daya tsb

� TEMPORARILY RESTRICTED (PEMBATASAN TEMPORER)

Pembatasan yang ditetapkan penyumbang agar dipertahankan
sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan
terpenuhinya keadaan tertentu





� Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam 
melakukan pencatatan. 
� menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam 

melakukan pencatatan dan pelaporan. 
� akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang 

dibangun, baik kerangka konseptual maupun 
pernyataan-pernyataannya terkait dengan 
� kapan sebuah transaksi diakui dan 
� seberapa besar nilainya.

� Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang 
akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, 
terutama
� bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan 
� informasi atau unsur yang harus dilaporkan.



� Basis akuntansi menentukan KAPAN
transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui, eg:
� Basis akrual

� Basis kas

� Fokus pengukuran menentukan APA yang 
akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aset 
dan kewajiban apa saja yang diakui secara 
akuntansi dan dilaporkan dalam neraca.

� Keduanya saling berhubungan



Basis pencatatan terdiri dari (lihat Lampiran II.01; 

PP 71/ 2010):
1. Basis kas (cash basis)
2. Basis akrual (accrual basis)
3. Basis kas modifikasian (modified cash basis)
4. Basis akrual modifikasian (modified accrual 

basis). 



� Pembagian basis pencatatan (akuntansi) 
bukan sesuatu yang mutlak, 

� Government Financial Statistic (GFS) 
� diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) 
� menyatakan bahwa basis pencatatan (akuntansi) 

dibagi menjadi 4 macam, yaitu 
1. accrual basis, 
2. due-for-payment basis, 
3. commitments basis, dan 
4. cash basis.



� Basis   akuntansi   yang   digunakan   dalam   
laporan   keuangan pemerintah  adalah  

� basis  kas  untuk  pengakuan  

� pendapatan,  

� belanja,  dan 

� pembiayaan   dalam   Laporan   Realisasi   Anggaran

� basis   akrual   untuk pengakuan 

� aset, 

� kewajiban, dan 

� ekuitas dalam Neraca.



� Basis kas (cash basis)
pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya 
dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan 
perubahan pada kas.

� Basis akrual (accrual basis)
dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 
terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar). 
Oleh karenanya transaksi-transaksi dan peristiwa-
peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui 
dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.



� Basis kas modifikasian (modified cash basis)
mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun 
anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir 
tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

� Basis akrual modifikasian (modified accrual basis). 
mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas 
untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan 
basis akrual untuk sebagian besar transaksi. 
Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh 
pertimbangan kepraktisan. 



� Fokus pengukuran atas kas saja 
� hanya aset lancar kas saja yang dilaporkan dalam neraca

� Perubahan aktiva tetap dan kewajiban jangka 
panjang tidak diakui

� Misalnya 

� sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 
200 juta



� Jurnal basis kas dengan fokus pengukuran 
sumber daya jangka pendek adalah:

Belanja Kendaraan 200.000.000 -

- Kas - 200.000.000

� Organisasi tidak akan melaporkan kendaraan 
sebagai aset pada neracanya



� Organisasi akan mencatat baik 
� peningkatan maupun pengurangan atas kas pada Laporan 

Pendapatan dan Belanja (fund’s statement of revenues and 
expenditure) atau 

� pernyataan yang sebanding yang menjelaskan perubahan 
dalam saldo dana

� Dampaknya, kendaraan akan dibebankan 
seluruhnya pada waktu dibeli, 
� yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (fund balance)



� Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas 
untuk Laporan Realisasi Anggaran 
� pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah, dan 

� belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah. 

� sesuai dengan Exposure Draft PSAP Pernyataan No. 2 tentang 
Laporan Realisasi Anggaran , Lampiran II.1 PP 71/2010



� Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia (LRA):
1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran 
melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit 
yang mempunyai fungsi perbendaharaan

3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat 
dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. 
Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana 
Cadangan.

4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah.

5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.



� Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas 
1. laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, 

alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, 

2. mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, 

3. pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan 
yang mendetail tentang akuntansi, dan 

4. tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah 
arus kas dalam suatu periode. 



� Keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah 
1. hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan 

berjalan, dan 

2. mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin 
berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk 
menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan 
saat mendatang; 

3. laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena 
tidak terdapat pencatatan secara double entry; 

4. tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan 
(cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), 
kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.



� Transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan 
dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam 
periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi 
tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima 
atau dibayarkan. 

� banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga 
lain yang bertujuan mencari keuntungan. 

� IMF sebagai lembaga kreditur menyusun Government 
Finance Statistics (GFS) yang menyarankan kepada negara 
debiturnya menerapkan akuntansi berbasis akrual. 
� Alasan: karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus 

sumber daya. 
� menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan 

pemerintah terhadap perekonomian secara makro. 
� menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh 

arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, dan arus 
ekonomi lainnya.



� Fokus pengukuran � semua sumber daya 
ekonomi

� Neraca melaporkan semua aset dan kewajiban, baik 
lancar maupun tidak lancar

� Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban 
jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau 
beban



� Misalnya sebuah organisasi membeli 
kendaraan seharga Rp 200 .000.000

� Jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis 
akrual penuh adalah

Kendaraan 200.000.000 -

- Kas - 200 .000.000



� pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis 
kas, 
� namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun 

berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode 
tertentu (specific period) 
� misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan (leaves the 

books open). 

� Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama 
periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode 
pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan 
dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu 
(periode sebelumnya). 

� Arus kas pada awal periode pelaporan yang 
diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu 
dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.



� Laporan keuangan juga memerlukan 
pengungkapan tambahan atas item-item tertentu 
yang biasanya diakui dalam basis akuntansi 
akrual. 

� Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai 
dengan kebijakan pemerintah. 

� Sebagai tambahan atas item-item yang 
diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa 
pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash
� yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan 

diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama 
periode tertentu dan financial assets and liabilities. 



Dalam basis ini ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Fokus pengukuran

2. Penetapan panjangnya periode tertentu 
bervariasi antara beberapa pemerintah

3. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama 
periode tertentu



� Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu:
1. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada 

sumber keuangan sekarang (current financial 
resources) dan perubahan-perubahan atas sumber-
sumber keuangan tersebut. 
� mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari 

basis kas, 

� pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu 
selama periode spesifik berarti bahwa terdapat 
informasi mengenai pituang dan hutang, 

� meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.



� Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu :
2. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara 

beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu :
a. periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun
b. periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran 

kas
c. kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran 

kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh 
penerimaan dan pembayaran

d. satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang 
secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, 
periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan 
kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan

e. kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh 
(fully disclosed)



� Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu :

3. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode 
tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari 
periode yang lalu, 
� namun penerapan ini tidak seragam untuk semua 

negara. 

� Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh 
penerimaan yang diterima selama periode tertentu 
adalah berasal dari periode sebelumnya, 

� sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya 
beberapa dari penerimaan tersebut.



� Banyak entitas pemerintahan yang 
menggunakan anggaran dengan berbasis kas 
sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran 
yang berbasis kas pula

� Entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun 
neraca yang juga menyajikan informasi yang 
bersifat jangka panjang (aset tetap dan hutang 
jangka panjang)



� Dengan kata lain, dalam lingkungan 
pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk 
menggunakan basis kas dengan fokus 
pengukuran jangka panjang. Dari sinilah 
berkembang basis akuntansi yang kita kenal 
dengan Basis Kas yang Dimodifikasi (cash 
modified basis)



� Dengan basis kas yang dimodifikasi, transaksi 
pembelian kendaraan senilai 200 juta akan dicatat 
dalam dua kali penjurnalan, yaitu:

(1) Belanja Kendaraan 200 .000.000 -

- Kas - 200 .000.000

(2) Kendaraan 200 .000.000 -

- Ekuitas - 200 .000.000

� Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan 
fokus pengukuran jangka panjang



� Entitas harus melakukan kontrol akuntansi 
atas aset dan kewajiban

� Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin 
tahu semua sumber daya dan kewajiban 
entitas, tidak hanya aset dan kewajiban di 
neraca saja. 

� Maka, entitas wajib membuat catatan 
akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban 
beserta perubahan dalam tahun tersebut.





� Mengacu pada praktek yang banyak dilakukan
OSP, khususnya pemerintah

� Alasan yang melatarbelakangi adalah bahwa
anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan
sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi
apabila terdapat varians (selisih)

� Tujuannya menekankan pada peranan anggaran
dalam siklus perencanaan, pengendalian dan
pertanggungjawaban / akuntabilitas



� Menyajikan akun-akun operasinya dengan
menggunakan format yang sama dengan
anggarannya � kemudahan

� Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan
jumlah yang aktual dan dicatat secara
berpasangan (double entry) atas:

� Pendapatan

� Apropriasi belanja

� Encumbrances (estimated cost of committed expenditures 
not yet received)



� General Ledger Budgetary Accounts

� Tidak mempengaruhi akun aset dan kewajiban aktual

� Digunakan hanya sebagai sarana kontrol hanya

� Subsidiary Ledgers

� Terpisah buku besar untuk pendapatan estimasian & 
pengeluaran estimasian (alokasi)

� Digunakan untuk kontrol atas unsur-unsur tertentu
dari anggaran



� Anggaran diadopsi – pendapatan estimasian 
untuk tiap sumber dilaporkan dalam akun 
yang sesuai

� Pendapatan diakui
� pendapatan Estimasian menurun dengan jumlah

yang diakui

� Saldo mrp perbedaan antara perkiraan dan aktual

� Hubungan Kontrol – jumlah akun harus sama
dengan perbedaan dalam akun pendapatan
yang diperkirakan (anggaran) dan akun 
pendapatan (aktual)



� Budget is adopted – appropriation for each 
function entered in appropriate ledger

� Goods ordered – encumbrance recorded, 
decreasing amount available for spending

� Goods received
� Encumbrance converted to expenditure

� Amounts may differ – encumbrance was an estimate; 
expenditure is actual amount – resulting in 
adjustment for amount available for spending



� Unencumbered expenditures

� Recorded when incurred

� Reduces amount available for spending

� Control relationship – unencumbered amount 
should equal difference in Encumbrances 
(budgetary) account and Expenditures (actual) 
account





� Merupakan sub sistem dari sistem akuntansi
utama organisasi

� Bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis 
akrual maupun basis kas

� Organisasi mengakui pesanan sebagai
komitmen untuk menimbulkan pengeluaran



� Mengakui transaksi ketika organisasi telah
memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi
tersebut

� Artinya, transaksi TIDAK diakui pada saat
pengeluaran kas atau pada saat faktur dikirimkan
TETAPI transaksi diakui pada saat pesanan dibuat

� Lebih berfokus pada pesanan yang telah dibuat
(sisi beban/biaya/pengeluaran)



� Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk
pengendalian anggaran. Agar manajer dapat
mengendalikan anggaranya ia perlu mengetahui
berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau
digunakan berdasarkan order yang telah dikeluarkan

� Dengan penerapan akuntansi komitmen seorang
manajer didorong untuk membuat pencatatan sendiri
untuk transaksi yang telah dilakukan namun belum
diterima fakturnya. Hal ini karena pencatatan
dilakukan berdasarkan order bukan faktur.



� Manajer memesan 100 rim kertas dengan asumsi harga
Rp 25.000/rim pada suatu supplier.

� Pada saat Manajer mengirimkan pesanan pada
supplier yang sudah ditentukan tersebut, maka akan
ada jurnal:

Kertas Rp 2.500.000
Pesanan kepada supplier Rp 2.500.000

� Ketika organisasi menerima faktur dari supplier, maka
akan ada jurnal:

Pesanan kepada supplier Rp 2.500.000
Hutang kepada supplier  Rp 2.500.000



� Faktur yang diterima organisasi bisa saja berbeda
jumlahnya dengan pesanan karena beberapa faktor.

� Jika ada perbedaan tersebut, misal disebabkan
harganya menjadi Rp 26.000/rim maka jurnal yang 
dibuat pada saat faktur diterima: 

Pesanan kepada supplier Rp 2.500.000

Kertas Rp 100.000

Hutang kepada supplier  Rp 2.600.000



� Pos yang telah didukung oleh pengiriman pesanan
akan dicatat sebagai beban pada suatu periode. 
Namun secara hukum pesanan tersebut bisa
dibatalkan pada periode berikutnya. Dengan
demikian pengakuan beban pada periode
sebelumnya sulit untuk diterima

� Berhubungan dengan poin pertama, hal ini bisa
dipergunakan oleh manajer-manajer pada saat
mendekati akhir tahun anggaran untuk
“menghabiskan” anggaran yang dimilikinya



� Dalam praktek, akun-akun yang berhubungan
dengan akuntansi komitmen, yaitu pesanan yang 
sudah dibuat namun belum diterima fakturnya, 
dikeluarkan (tidak dilaporkan)

� Jadi, walaupun akuntansi komitmen dapat
meningkatkan pengendalian anggaran dan sebagai
alat pelaporan kinerja, namun penggunaannya
dibatasi



� PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lampiran  II.01: Kerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan

� http://id.scribd.com/doc/96520233/Teknik-Akuntansi-Pemerintahan

� Wikipedia

� staff.ui.ac.id/system/files/users/.../pertemuan8debby.pp..

� Baca:
� Bastian, Indra, 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat.

� Deddi Nodiawan, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat


