
BAB VI 

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan 

akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi 

berlakunya basis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, 

pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban 

honorarium/lembur/ vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, 

beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, 

beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual. Pembahasan akuntansi 

beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta 

sistem dan prosedur akuntansi, dijelaskan di bawah ini: 

 

1. Pihak yang terkait 

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas 

pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap 

transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui 

dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. 

 

b. PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk 

melakukan pembayaran. 

 

c. Bendahara Pengeluaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti 

pembayaran/dokumen sumber lainnya. 



2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti 

tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan 

menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi. 

3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang 

persediaan atau membuat SPP; 

4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan 

yang diterimanya; 

5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembaaran 

sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK 

SKPD. 

 

d. PPK SKPD 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara 

pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti; 

2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan 

membuatkan Memo Jurnal; 

3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi 

sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat; 

4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangkutan ke Buku Besar; dan 

5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun 

Laporan Keuangan. 

 

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa 

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari 

Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti 

pembayaran SP2D. 

 

2. Dokumen yang terkait 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi 

keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti 

untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan 

sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD 

meliputi: 



a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 

b. Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan 

c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja 

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran 

e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ) 

f.  SP2D LS/GU/Nihil 

g. Dokumen Kontrak/Perjanjian 

h. Dokumen lainnya 

 

3. Sistem dan prosedur akuntansi 

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah : 

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai 

berikut: 

1) Melalui Uang Persediaan  

Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat 

pertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat 

pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. 

2) Melalui Kas daerah (LS) 

Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS. 

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi 

pengakuan Beban  yaitu : 

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan 

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

 

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun 

 

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara 

penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta 

masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat 

pengeluaran kas, pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran. 

Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik 

tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh 

sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih 

efisien apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran kas. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan 

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan 

pertimbangan: 



a) Perbedaan waktu tidak signifikan 

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya 

dokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan dan 

masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya 

maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih 

efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) 

dimana  beban  diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. 

 

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama 

Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari 

tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah 

dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah 

diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas 

atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan 

utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah 

daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.  

 

c) Karateristik belanja operasional  

Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu 

tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan 

ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen 

yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang. 

 
Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan 

dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD). 

 

(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK 

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan 

kepada PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai 

berikut: 

Panjar Kegiatan .................................................... xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran .............................. xxx 

 



Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar 

kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan 

jurnal  sebagai berikut: 

Uang Muka ....................................................... xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran ......................... xxx 

Panjar Kegiatan .................................................. xxx 

 

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas 

dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh 

Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh 

PPTK. 

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan dijurnal sebagai berikut: 

          Beban .............................................................. xxx 

                Uang Muka  ...................................................... xxx 

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa 

dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat 

dengan jurnal sebagai berikut: 

Belanja ............................................................. xxx 

Perubahan SAL .................................................. xxx 

 

(2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran 

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara 

Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Beban ............................................................... xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran ........................... xxx 

 

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan 

jurnal sebagai berikut: 

Belanja ............................................................. xxx 

      Perubahan SAL………………......………………………. xxx 

 

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD) 

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui 

mekanisme LS  maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 



Beban ............................................................................. xxx 

             R/K PPKD .................................................................. xxx 

 

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Belanja .................................................................. xxx 

               Perubahan SAL .............................................. xxx 

 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi 

pengakuan Beban  yaitu : 

 

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas 

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen 

penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan 

pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai 

berikut: 

Beban ................................................................... xxx 

Utang Beban ........................................................... xxx 

 

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum 

menjadi beban    maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai 

berikut: 

Beban dibayar dimuka ......................................... xxx 

            Beban ................................................................ xxx 

 

 

 

 

 

 


