BAB V
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN
Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk
mengakui, mencatat,
yang

dan

melaporkan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari

Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi,
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
pengadaan

barang

dan/atau

jasa

dari

penjualan

dan/atau

oleh daerah; penerimaan keuntungan

dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda
atas

keterlambatan

pelaksanaan

pekerjaan;

pendapatan

pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi

denda
atas

pajak;

jaminan;

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan
hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan
penjualan.
1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah
Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

(PA/KPA),

Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan
SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.
a. PA/KPA
- menandatangani/mensahkan

dokumen

surat

ketetapan

pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal
LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) Melakukan

penyesuaian

di

akhir

tahun

terhadap

dokumen

terhadap

dokumen

pendapatan yang belum diterima pembayarannya
3) Melakukan

penyesuaian

di

akhir

tahun

pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya
dokumen pendapatan

c. Bendahara Penerimaan SKPD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam
buku kas penerimaan;
2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap
hari.
d. BUD
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga
ataupun melalui bendahara penerimaan.
e. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak
lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan
Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
c. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
d. Surat Tanda Setoran (STS)
e. Bukti transfer/setor
f. Nota kredit bank
g. Bukti memorial
h. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi
pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)
1) WP/WR/pihak

ketiga

lainnya

melakukan

pembayaran

melalui

Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara

Penerimaan

menerbitkan

TBP.

Selanjutnya

TBP

tersebut

ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan
kas

di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan

pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara
Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut
ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPKSKPD untuk membukukan

R/K PPKD dan pengurangan kas di

Bendahara Penerimaan.
2) Apabila

WP/WR/pihak

ketiga

lainnya

melakukan

pembayaran

langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti
transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk
PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan PendapatanLO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik
dengan metode offical assement ataupun self assement diperlakukan
sama yaitu saat kas diterima.
a) Pada saat kas diterima

oleh Bendahara

Penerimaan, maka

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Kas di Bendahara Penerimaan..............

xxx

Pendapatan-LO...................................
Perubahan SAL ...........................

xxx
xxx

Pendapatan-LRA.........................

xxx

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas
Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
R/K PPKD ........................................

xxx

Kas di Bendahara Penerimaan......

xxx

b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka
dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
R/K PPKD ........................................
Pendapatan-LO ............................

xxx
xxx

Perubahan SAL ...........................

xxx

Pendapatan-LRA.........................

xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui
sebelum Penerimaan Kas
1) PPK-SKPD

melakukan

rekonsiliasi

atas

dokumen

penetapan

Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat
buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang
belum

dibayar

tersebut,

PPK-SKPD

mencatat

pengakuan

Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian
2) PPK-SKPD

melakukan

rekonsiliasi

atas

dokumen

penetapan

pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui di tahun sebelumnya,
untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses
transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan
daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka PendapatanLO harus

diakui

walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD

melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum
dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.
a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas
dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya
Piutang ............................................

xxx

Pendapatan-LO ...........................

xxx

b) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan
pendapatan

yang

sudah

diakui

Pendapatan-LO

nya

tahun

sebelumnya.
Pendapatan-LO....................... ..........
Piutang ......................................

xxx
xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui
setelah Penerimaan Kas
PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang
telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial.

Penyesuaian

dilakukan

atas

kas

yang

telah

diterima

namun

barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas
kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan
penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah
dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.
PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO
yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial
sebagai berikut:
Pendapatan-LO ...........

xxx

Pendapatan Diterima Dimuka......

xxx

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat
penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka
(hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi
hak pemerintah daerah di tahun berjalan.
Pendapatan Diterima Dimuka......
Pendapatan-LO ......................

xxx
xxx

