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Lampiran I  
Peraturan Bupati Maluku Tenggara 
Nomor 1.a Tahun 2012 
Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah  
 
 

PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DAERAH  

 
 

I. SIKLUS AKUNTANSI  
Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, 
peringkasannya, dan pelaporan keuangan sebagaimana digambarkan pada diagram 
alur di bawah ini:  
 

 
 
 

II.  PEMBUKUAN BERPASANGAN (DOUBLE ENTRY)  
Transaksi keuangan dicatat secara berpasangan (double entry), yaitu pencatatan 
transaksi mempengaruhi sisi debit dan sisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga 
keseimbangan persamaan dasar akuntansi.  
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III. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI  
Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem 
pencatatan transaksi keuangan pada lingkup Pemerintah Daerah. Persamaan dasar 
akuntansi ini diuraikan dalam tahap-tahap sebagai berikut:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di atas adalah 
sebagai berikut:  
1) Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 

dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.  
2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah 
Daerah di masa yang akan datang.  

3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.  

4) Pendapatan adalah semua peneriman daerah dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menambah ekuitas 
dana lancar.  

5) Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode 
anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar.  

6) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya.  

I.   ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 

II.   ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 

III.   ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 

IV.   ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 
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7) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.  

 
Dalam persamaan dasar akuntansi, akibat dari suatu transaksi langsung ditunjukkan 
pengaruhnya terhadap posisi keuangan, misalnya transaksi penerimaan pendapatan 
dan pengeluaran belanja akan mempengaruhi ekuitas dana. Transaksi keuangan ini 
dicatat dalam jurnal dan kemudian dibukukan ke dalam akun (account). Kumpulan 
akun yang digunakan dalam pembukuan transaksi keuangan suatu entitas disebut 
dengan buku besar (ledger).  
Pada dasarnya akun-akun dalam sebuah entitas dibagi dalam dua golongan besar, 
yaitu:  
1) Akun-akun neraca (akun riil), yaitu akun-akun yang pada akhir periode akuntansi 

akan dilaporkan dalam neraca. Termasuk dalam akun-akun neraca ini adalan 
akun aset (harta), akun-akun kewajiban (utang), dan akun-akun ekuitas dana 
(modal). Sifat dari akun riil adalah permanen, yaitu akun-akun ini tetap ada 
selama entitas masih berdiri. Saldo-saldo dari akun ini merupakan akumulasi dari 
saldo-saldo pada periode-periode yang lalu.  

2) Akun-akun laporan realisasi anggaran (akun nominal), yaitu akun-akun pada 
akhir periode akuntansi dilaporkan ke dalam perhitungan laporan realisasi 
anggaran. Termasuk dalam akun nominal adalah akun-akun pendapatan, akun-
akun belanja, dan akun-akun pembiayaan. Sifat dari akun nominal adalah tidak 
permanen, yaitu pada akhir periode akuntansi saldo-saldo akun nominal ini 
ditutup.  

 
IV. KONSEP DEBIT DAN KREDIT  

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, 
sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang 
sama untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan untuk kewajiban, 
ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan, apabila sutau transaksi 
mengakibatkan pertambahan pada akun tersebut akan dicatat pada sisi kredit dan 
sebaliknya apabila mengakibatkan pengurangan akan dicatat pada sisi debit.  
Ikhtisar aturan debet dan kredit dan saldo normal untuk akun-akun dalam entitas 
Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel berikut:  
 

HUKUM DEBIT DAN KREDIT 
NAMA AKUN BERTAMBAH BERKURANG SALDO NORMAL

ASET DEBET KREDIT DEBET
KEWAJIBAN KREDIT DEBET KREDIT
EKUITAS DANA KREDIT DEBET KREDIT
PENDAPATAN KREDIT DEBET KREDIT
BELANJA DEBET KREDIT DEBET
PENERIMAAN PEMBIAYAAN KREDIT DEBET KREDIT
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DEBET KREDIT DEBET  
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V. PENJURNALAN  
Sistem pencatatan transaksi berpasangan dilakukan dengan melakukan 
penjurnalan, yaitu prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal 
adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan 
waktu terjadi transaksi). Proses penjurnalan harus menjaga keseimbangan 
persamaan akuntansi.  
Jurnal yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan Pemerintah Daerah 
terdiri dari:  
1) Jurnal Penerimaan Kas, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi 

penerimaan pendapatan oleh bendahara penerimaan. Format Jurnal 
Penerimaan Kas terdapat dalam lampiran I.1.  

2) Jurnal Pengeluaran Kas, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi 
pengeluaran belanja oleh bendahara pengeluaran. Format Jurnal Pengeluaran 
Kas terdapat dalam lampiran I.2.  

3) Jurnal Umum, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi di luar transaksi 
penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja, misalnya penyetoran 
pendapatan dari SKPD ke rekening Kas Daerah, koreksi pembukuan, 
pengembalian belanja, penerimaan kas dari rekening Kas Daerah, dan lain-lain. 
Format Jurnal Umum terdapat dalam lampiran I.3  

 
VI. BUKU BESAR  

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan, digunakan 
untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan. Setelah transaksi keuangan dicatat ke dalam jurnal, kemudian 
dipindahkan ke dalam akun buku besar. Proses pemindahan ini disebut dengan 
posting yang sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi ke 
tiap-tiap akun buku besar yang sesuai dan dilaksanakan setiap hari.  
Format buku besar yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
I.4.  

 
VII. BUKTI MEMORIAL  

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal 
Umum. Umumnya bukti memorial digunakan untuk mencatat transaksi non kas 
(tidak menyangkut uang tunai), misalnya perbaikan/koreksi kesalahan pencatatan, 
penutupan transaksi di akhir tahun, dan pengakuan aset tetap.  
Bukti memorial dibuat untuk setiap transaksi yang dicatat dalam Jurnal Umum.  
Format bukti memorial yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I.6.  

 
VIII.STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  

Struktur akuntansi keuangan Pemerintah Daerah menggunakan konsep transaksi 
antar Kantor Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office 
Transaction/HOBO). Bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang 
bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Sebagai konsekuensi dari 
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struktur akuntansi ini diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD 
melalui mekanisme akun resiprokal, yaitu:  

1) Akun Rekening Koran – PPKD (berada di SKPD).  
Akuntansi Rekening Koran – PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di 
tingkat SKPD. Akun Rekening Koran – PPKD setara dengan akun Ekuitas 
Dana, dan penggunaannya khusus di SKPD. Contoh dari penggunaan akun 
ini antara lain akun Rekening Koran – PPKD akan bertambah bila SKPD 
menerima transfer aset (menerima SP2D UP/GU, menerima aset tetap dari 
Pemerintah Daerah), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke 
Pemda (penyetoran uang ke rekening Kas Daerah).  
Saldo normal akun Rekening Koran – PPKD adalah kredit. Akun Rekening 
Koran – PPKD memiliki akun resiprokal yaitu akun Rekening Koran – SKPD 
yang ada di PPKD sebagai akun aset.  

2) Akun Rekening Koran – SKPD (berada di PPKD).  
Saldo normal akun Rekening Koran – SKPD adalah debit.  

 
Akun Rekening Koran – PPKD dan Rekening Koran – SKPD akan dieliminasi pada 
saat penggabungan laporan keuangan oleh PPKD.  
 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
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