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ABSTRAK 

FADEL MUHAMAD. 8323136464. Analisis Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Bagian Keuangan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual. 

Selain itu kendala-kendala yang dihadapi oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. Untuk itu, perlu diketahui kendala-kendala penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual agar di tahun anggaran selanjutnya bisa menyajikan 

laporan keuangan yang akuntabilitas. 

Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Bagian 

Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. 

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi 

pemerintahan pada Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berpedoman pada 

PP No.71 Tahun 2010. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh 

Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 

Kata Kunci: SAP Berbasis Akrual, PP No.71 Tahun 2010 
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ABSTRACT 

Scientific work it has the background a problem about the application of government 

accounting standards based accrued formerly based cash toward accrued .Besides 

constraints that have been faced by the finance division directorate general of land 

transportation in applying the government accounting standards based accrued .For 

that , it is important to note constraints the application of the government accounting 

standards based accrued so that in the fiscal year next, can you presenting a 

financial statement that accountability . 

Scientific work is written based on observation that carried on the financial 

directorate general of land transportation , the ministry of transportation . A method 

of writing used is the method descriptive qualitative to technique data collection of 

observation , interview , literature study , and the questionnaires. 

The research could be concluded that the government accounting standards on the 

financial directorate general of land transportation is according to the standard 

based government accounting the accrued who guided by PP no.71 year 2010.But, 

there are still constraints facing the finance division directorate general of land 

transportation. 

 

Keywords: Government accounting standards based the accrued, PP No.71 Tahun 

2010 
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Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis menyadari bahwa 
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