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Paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
menyatakan bahwa “Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar”.
Selama ini sering ditemui beberapa pendapat yang mengasumsikan bahwa akuntansi berbasis
akrual berhubungan dengan pencatatan pendapatan saja, sehingga apabila kita belum mengakui
adanya piutang maka akuntansi kita belum akrual. Namun sebenarnya akuntansi berbasis akrual
tidak hanya berfokus pada pencatatan pendapatan saja namun juga atas semua transaksi lain
yang dilakukan oleh suatu entitas, misalnya pencatatan transaksi beban.
Berdasarkan basis akrual dalam standar akuntansi pemerintah Pendapatan akan diakui pada saat
:
●

Timbulnya hak atas pendapatan

Timbulnya hak atas pendapatan dapat diartikan bahwa entitas telah memiliki hak atas suatu
pendapatan namun pelanggan/debitur belum melakukan pembayaran (piutang) atau dapat juga
berarti bahwa entitas telah menerima pembayaran namun belum memiliki hak untuk mengakui
pendapatan tersebut sehingga pengakuannya ditangguhkan/diterima dimuka. Sehingga apabila
dihubungkan dengan aliran kas maka “timbulnya hak atas pendapatan”, dapat digunakan untuk
mengakui pendapatan yang belum diterima aliran kasnya maupun untuk mengakui pendapatan
yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi hak entitas yang dilakukan dengan
menyesuaikan pendapatan tersebut.
●

Pendapatan direalisasi

Pendapatan direalisasi dapat diartikan bahwa entitas menerima Kas Tunai atau non Tunai.
Secara umum, pengakuan pendapatan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) terdiri dari tiga titik pengakuan yaitu:
1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Negara/Daerah (PSAP 02 par 21)
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (PSAP 12 par 19)
3. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan direalisasi (PSAP 12 par 19)

Pada PSAP tidak disebutkan syarat pengakuan pendapatan seperti yang ada dalam PSAK, namun
demikian, pengaturan mengenai syarat pengakuan pendapatan pada SAP diatur lebih lanjut
dalam Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan.
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