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KATA PENGANTAR 

Modul Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) ini diperuntukkan bagi 

Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang akan mengikuti ujian 

sertifikasi akuntansi pemerintahan.  

Dengan adanya modul ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan 

mempraktikkan aplikasi SAIBA dengan mudah. 

Dengan segala keterbatasan kami, kami akan menerima segala bentuk masukan, 

saran dan kritikan demi penyempurnaan modul ini. 

 

Tangerang Selatan,    Agustus 2021 
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BAB 1. CARA INSTAL APLIKASI 

Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang digunakan untuk 

tujuan ujian sertifikasi ini merupakan aplikasi SAIBA Versi 20.0.0 yang diluncurkan pada 

tanggal 16 Juni 2020 merupakan aplikasi SAIBA yang diperuntukkan bagi satuan kerja 

pemerintah pusat yang belum mengimplementasikan aplikasi SAKTI. Namun, untuk keperluan 

Ujian Sertifikasi, terdapat sejumlah penyesuaian.  

 

Berikut adalah cara instalasi Aplikasi SAIBA: 

1. Arahkan kursor pada installer aplikasi SAIBA Sertifikasi Mahasiswa 2021, lalu Klik 2 kali pada 
installer SAIBA tersebut. 

 

2. Pada jendela awal klik → Browse untuk memilih “Destination folder” atau dibiarkan saja di 
folder yang sudah default, kemudian klik tombol “Extract”. 

 
 



Setelah selesai, buka windows explorer pada lokasi Destination folder di atas (misalnya 

C:\SAIBA2020\), sehingga akan tampak sebagai berikut: 

 
 

Instalasi telah selesai dan di dalam folder C:\SAIBA2020\ tersebut terdapat file dengan nama 

“saiba2020.exe”.   



BAB 2. ADMINISTRATOR, PEMBUATAN DATABASE DAN KONVERSI 

SALDO AWAL 

A. ADMINISTRATOR 
Didalam folder, silahkan cari file dengan nama “saiba2020.exe” klik kanan file tersebut dan 

pilih “run as administrator” atau dengan ‘double click” file tersebut: 

  

Sehingga muncul tampilan login sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



B. PEMBUATAN DATABASE SATKER  
1. Login SAIBA menggunakan user “admin” (password ‘admin’) 

 
 

2. Rekam referensi satker melalui menu TABEL REFERENSI > SATKER.  

 
 

3. Klik tombol TAMBAH, kemudian isi kode BA, Es1, Wilayah, satker dan uraian satker sesuai 

dengan ketentuan. Kemudian klik tombol SIMPAN. 

 
 

4. Rekam referensi user melalui menu UTILITY > REGISTRASI USER 

 
5. Klik tombol TAMBAH, kemudian isi sesuai dengan ketentuan. Kemudian klik tombol 

SIMPAN 



 
6. Logoff aplikasi 

 
 

C. KONVERSI SALDO AWAL 
1. Login kembali dengan menggunakan user yang telah dibuat pada langkah 5 sebelumnya. 

 

2. Lakukan konversi saldo awal melalui menu PROSES > KONVERSI SALDO AWAL 

 
 

3. Beri tanda “v” pada kolom pilih untuk data satker yang akan dikonversi, kemudian pastikan 

pada informasi KODE SATKER BARU sudah sesuai dengan setup masing-masing peserta. 

Selanjutnya klik tombol PROSES KONVERSI hingga selesai.  

 
 

4. Cek hasil konversi melalui menu LAPORAN > NERACA.  



 
 

5. Pilih parameter SALDO AWAL kemudian CETAK. Pastikan Laporan yang ditampilkan sesuai 

dengan informasi pada soal.  

 
 

6. Proses konversi saldo awal selesai.  

 

  



BAB 3. SIMULASI APLIKASI SAIBA 

Bab ini menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SAIBA dalam memproses sejumlah 

transaksi dan menghasilkan output berupa Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja (Satker). 

Simulasi ini  menggunakan contoh studi kasus pada Satuan kerja BERKAH (kode satker 

333333) pada Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2021. 

CONTOH SOAL SIMULASI SAIBA 

A. REFERENSI SATKER 

 

BA 015 (Kementerian Keuangan) 

ES1 11 (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) 

WIL 0200 (Jawa Barat) 

KD SATKER 333333 

URAIAN SATKER BERKAH 

JENIS KEWENANGAN KD (KANTOR DAERAH) 

KPPN 023 (KPPN BOGOR) 

 

B. NERACA SALDO AWAL TAHUN 

 

Kode Nama Akun Debet Kredit 

111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 15.855.000  

115211 Piutang PNBP 48.000.000  

116211 Penyisihan Piutang Tak Tertagih  240.000 

117111 Persediaan – Barang Konsumsi 3.075.000   

131111 Tanah 1.200.000.000  

132111 Peralatan dan Mesin 490.000.000  

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  98.000.000 

133111 Gedung dan Bangunan 600.000.000  

137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  40.000.000 

162151 Aset Tak Berwujud - Software 125.000.000  

169315 Akumulasi Amortisasi Software  12.500.000 

219511 Uang Muka dari KPPN  15.855.000 

391111 Ekuitas  2.315.335.000 

 Jumlah 2.481.930.000 2.481.930.000 

 
C. DATA DIPA DAN POK TAHUN 2021 

 

No. Dok 015.11.02.333333/2021 

Tgl Dok 11-12-2020 Tgl Buku 01-01-2021 

KPPN 023  SD-CP 01.0 

Jumlah Pagu Belanja  4.425.000.000 (lihat rincian di POK) 

Rencana Penerimaan Pendapatan    

1738.994.425131 (sewa) 150.000.000   

1738.994.425421 (layanan Pendidikan) 75.000.000   

 

POK TA 2021 

Kode Program/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen/ 
Subkomponen/Akun/Detail 

Jumlah 

015.11.04 Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi   

04.1738 Pengembangan SDM  

1738.994 Layanan Perkantoran 3.150.000.000 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.650.000.000 

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 900.000.000 

511129 Belanja Uang Makan PNS 600.000.000 

1738.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.275.000.000 



Kode Program/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen/ 
Subkomponen/Akun/Detail 

Jumlah 

521111 Keperluan Sehari-hari Perkantoran 70.000.000 

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.000.000 

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi  80.000.000 

522141 Belanja Sewa 90.000.000 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.000.000 

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000 

526311 Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 130.000.000 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 550.000.000 

 

D. BEBERAPA KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENJELASAN TERKAIT TRANSAKSI: 

1. Untuk pembayaran gaji bulanan, saudara cukup mencatat dua kali sebagai berikut: 

a. satu kali untuk 6 bulan pertama (Januari s.d Juni) sebagaimana transaksi nomor 2; 

b. satu kali untuk 6 bulan kedua (Juli s.d Desember) sebagaimana transaksi nomor 16.  

2. Karena dalam ujian ini persediaan tidak dicatat pada aplikasi persediaan dan BMN tidak 

dicatat pada aplikasi SIMAK BMN, maka pencatatan persediaan, aset tetap, 

penyusutan, dan amortisasi dilakukan melalui jurnal umum. 

3. Kebijakan terkait Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (ATB): 

a. Penyusutan Aset Tetap dan ATB menggunakan metode garis lurus;  

b. Masa manfaat: 

✓ Peralatan dan Mesin 10 tahun,  

✓ Gedung dan Bangunan 30 tahun,  

✓ Aset Tak Berwujud 10 tahun; 

c. Kebijakan minimum kapitalisasi untuk  peralatan dan mesin adalah Rp 1 juta. 

4. Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dicatat pada menu pendapatan. 

5. Terkait dengan pengisian SPM dapat dilihat petunjuk pada modul Bab 4. Lain-Lain 

 

E. TRANSAKSI TAHUN ANGGARAN 2021 

1. Dicatat DIPA TA 2021 baik pagu belanja maupun estimasi pendapatan 

2. Tanggal 2 Januari 2021 terbit SP2D Nomor 800001B atas SPM-LS Belanja Pegawai 
Nomor 00001 di tanggal yang sama untuk pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan 
bulan Juni sebagai berikut (nilai SP2D Rp1.313.142.610): 
 

Belanja:  Potongan:  

Gaji 822.000.000 PPh (411121) 160.000.000 

Tunjangan beras  444.000.000 Kesehatan (811131) 15.500.000 

Tunjangan uang makan 300.000.000 PFK 8% (811132) 65.760.000 

  Taperum (811912) 4.397.390 

  PNBP Sewa (425131) 7.200.000 

 
3. Tanggal 4 Januari Bendahara menyetorkan seluruh sisa Uang Persediaan tahun 2020 ke 

Bank Persepsi dengan NTPN 123456789101 dan NTB 0001 (Akun 815114). 
 

4. Tanggal 7 Januari terbit SP2D UP Nomor 800002B atas SPM permintaan Uang 
Persediaan Nomor 00002 sebesar Rp160.000.000 pada hari yang sama (Akun 825111). 
 

5. Tanggal 5 Februari diterima bukti setor pelunasan piutang PNBP Layanan pendidikan 
(Akun 425421) senilai Rp27.000.000 dengan NTPN 101112131415 dan NTB 0002. 
(penyesuaian piutang dilakukan melalui jurnal umum) 
 

6. Tanggal 16 Februari ditandatangani perjanjian sewa ruangan untuk pembukaan gerai 



ATM Bank Berjaya sebesar Rp72 juta untuk jangka waktu 3 tahun. 
 

7. Tanggal 17 Februari Bendahara menerima pembayaran sewa untuk sewa ruangan gerai 
ATM dari Bank Berjaya senilai Rp72 juta dan langsung disetorkan melalui Bank Persepsi 
dengan NTPN 111213141516 dan NTB 0003. (akun sesuai dengan estimasi 
pendapatan) 
 

8. Tanggal 6 Maret ditandatangani kontrak pengadaan buku untuk diserahkan kepada 
masyarakat (yaitu peserta didik) dengan nilai kontrak senilai Rp129.000.000. Pada hari 
yang sama buku tersebut diserahterimakan dengan BAST Nomor 001/BA/2021.  
 

9. Tanggal 7 Maret diterbitkan SP2D LS Nomor 800003B atas SPM Nomor 00003 yaitu 
pembayaran pengadaan buku untuk diserahkan kepada peserta didik senilai 
Rp129.000.000. Buku tersebut dicatat oleh UAKPB melalui jurnal umum  

 
10. Tanggal 28 Maret diajukan SPM GU (Nomor SPM 00004) sebesar Rp136.940.000 atas 

pengeluaran belanja yang menggunakan mekanisme Uang Persediaan sebagai berikut: 
a. Pembelian ATK (akun 521811) Rp76.500.000 (ATK sudah diterima dengan BAST 

Nomor 003/BA/2021.  
b. Perjalanan dinas (akun 524111) Rp38.800.000 
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Rp18.670.000 
d. Pengadaan 3 meja untuk kepala seksi @Rp990.000 (dicatat sebagai belanja 

keperluan sehari-hari perkantoran) 
 

 
11. Tanggal 30 Maret buku senilai Rp 129juta diserahkan kepada peserta didik (beban 

persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat melalui jurnal umum). 
 

12. Tanggal 6 April seorang pegawai mengabarkan bahwa sepeda motor dinas yang sehari-
hari dipakainya hilang. Motor tersebut diperoleh pada tanggal 4 November 2020 dengan 
harga perolehan Rp 25 Juta dan nilai akumulasi penyusutan Rp1,25 juta.  
KPA memutuskan untuk mengeluarkan motor hilang tersebut dari daftar aset tetap 
(Peralatan dan Mesin) dan memindahkannya ke aset lainnya (aset yang tidak 
digunakan dalam operasi pemerintahan) sambil menunggu SK penghapusan.  
Pemindahan motor dari aset tetap ke aset lainnya  dilakukan melalui jurnal umum. 

 
13. Tanggal 15 Mei pegawai yang bertanggung jawab atas motor dinas yang hilang setuju 

untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) dan bersedia 
mengganti kerugian negara sebesar Rp 18 Juta. Penggantian kerugian dilakukan melalui 
angsuran selama 24 bulan melalui mekanisme pemotongan gaji mulai awal bulan Juli. 
(piutang dan pendapatan TGR dicatat melalui jurnal umum) 

 
14. Tanggal 30 Juni penyusutan aset tetap, aset lain-lain dan amortisasi ATB (software) 

dibukukan melalui jurnal umum. 
 

15. Tanggal 2 Juli 2021 terbit SP2D Nomor 800005C atas SPM-LS Belanja Pegawai Nomor 
00005 untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember sebagai berikut (nilai SP2D 
Rp1.308.642.610): 
 

Belanja:  Potongan:  

Gaji  822.000.000 PPh (411121) 160.000.000 

Tunjangan beras  444.000.000 Kesehatan (811131) 15.500.000 

Tunjangan uang makan 300.000.000 PFK 8% (811132) 65.760.000 

  Taperum (811912) 4.397.390 

  PNBP Sewa (425131) 7.200.000 

  PNBP TGR (425791) 4.500.000 

 



16. Tanggal 4 Juli Diterima bukti setor atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan 
tahun lalu sebesar Rp20.000.000 dengan NTPN 567890098765 dan NTB 004. 

 
17. Tanggal 27 Juli diajukan SPM-LS Nomor 00006 senilai Rp 250 juta sebagai pembayaran 

termin I atas pengadaan Gedung Arsip Keuangan Negara. SP2D dengan nomor 800006C 
terbit pada tanggal yang sama.  
Aset tetap dicatat oleh UAKPB berdasarkan BAST Nomor 0012/BA/2021 pada tanggal 
yang sama melalui jurnal umum. 
 

18. Tanggal 9 Agustus diketahui persediaan alat tulis kantor telah digunakan sebesar Rp48 
juta (beban persediaan dicatat dengan menggunakan akun beban persediaan 
konsumsi). 

 
19. Tanggal 12 September satker menyampaikan SPM GU Nihil nomor 00007 dengan rincian 

sebagai berikut: 

Belanja:  Potongan:  

Keperluan sehari-hari kantor  Rp58,3juta Akun 815111 Rp138,3juta 

Belanja barang non operasional 

lainnya 

Rp37juta   

Belanja pengecatan gedung Rp35 juta   

Belanja penggantian ban mobil 

dinas yang sudah mulai aus 

Rp8 juta   

 
20. Tanggal 13 September terbit SP2D GU Nihil Nomor 900007C atas SPM Nomor 0007.  

 
21. Tanggal 23 Nopember Bendahara pengeluaran menyetorkan seluruh sisa UP ke bank 

persepsi dengan NTPN 987678990843 dan NTB 005 (akun 81511). 
 

22. Penyesuaian Akhir Tahun Anggaran (31-12-2021): 
a. Reklasifikasi bagian lancar TGR (jurnal umum akun 115421) 
b. Dicatat penyusutan aset tetap, aset lain-lain dan amortisasi ATB untuk semester 2 

(jurnal umum) 
c. Hasil inventarisasi fisik persediaan ATK akhir tahun sebesar 29.755.000 (jurnal umum) 
d. Melakukan penyisihan piutang sebesar 0,5% dari saldo piutang PNBP 
e. Melakukan penyesuaian atas pendapatan sewa dibayar di muka 
f. Sampai dengan 31 Desember, masih terdapat uang di brankas senilai Rp14.230.000. 

Setelah ditelusuri uang tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara 
pengeluaran dan belum disetor ke kas negara, dengan rincian PPh sebesar 
Rp1.200.000 dan PPn sebesar 13.030.000. 

 
Saudara diminta untuk melakukan: 
1. Perekaman identitas satker ke dalam aplikasi SAIBA.  
2. Konversi data saldo awal dan memastikan neraca percobaan saldo awal setelah konversi 

sama dengan neraca percobaan saldo awal sebagaimana tersebut dalam soal ini. 
3. Perekaman data DIPA baik belanja maupun estimasi pendapatan ke dalam aplikasi 

SAIBA 
4. Perekaman data transaksi ke dalam aplikasi SAIBA 
5. Perekaman jurnal penyesuaian dan jurnal umum 
6. Lakukan proses posting  
7. Pengiriman ke E-Rekon melalui menu utility dan mengirim ADK e-rekon 

 
 

  



BERDASARKAN INFORMASI DI ATAS, LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN ADALAH: 

A. Administrator, Pembuatan Database Satker dan Konversi Saldo Awal 
1. Login SAIBA menggunakan user “admin” 

 

2. Rekam referensi satker melalui menu TABEL REFERENSI > SATKER.  

 
Tambahkan kode Satker sesuai dengan soal simulasi: 

 

3. Selanjutnya masuk ke menu utility.  klik UTILITY → REGISTRASI USER → klik TAMBAH, 
lalu isikan data di bawah ini sesuai contoh soal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 
 



4. Setelah LOG OFF, masuk sebagai operator dengan mengisi USERNAME dan PASSWORD untuk 
satker yang telah dibuat sebelumnya. 

 

5. Klik PROSES → KONVERSI SALDO AWAL 

 

Konversi saldo awal selesai, cek hasil konversi melalui menu LAPORAN > NERACA. 

B. PEREKAMAN TRANSAKSI 
Setelah membuat database satker dan konversi saldo awal, maka kita telah siap untuk 

melakukan perekaman data yang terjadi pada Satuan Kerja sesuai soal simulasi di atas. Untuk 

memudahkan dalam menyelesaikan soal simulasi tersebut, maka penjelasan akan dilakukan secara 

berurutan sesuai nomor transaksi. 

1. Perekaman DIPA 
Dicatat DIPA TA 2021 baik pagu belanja maupun estimasi pendapatan. 

Transaksi divcatat di menu transaksi > Daftar DIPA berdasarkan data di soal berupa Data 

DIPA dan POK. 

Langkah untuk merekam data DIPA Satker: Transaksi → Daftar DIPA  

 
 



Selanjutnya klik Tambah → isi sesuai dengan data DIPA dan POK di atas → simpan → tambah DT 

sampai selesai. (saat menuliskan angka pagu, diblok dulu sampai muncul warna biru).  

Dengan langkah perekaman di atas, hasil perekaman tersebut adalah sebagai berikut: 

 

2. Transaksi nomor 2 (Belanja Pegawai dan potongannya). 
Tanggal 2 Januari 2021 terbit SP2D Nomor 800001B atas SPM-LS Belanja Pegawai Nomor 
00001 di tanggal yang sama. untuk pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan Juni 
sebagai berikut (nilai SP2D Rp1.313.142.610): 

 

Belanja:  Potongan:  

Gaji 822.000.000 PPh (411121) 160.000.000 

Tunjangan beras  444.000.000 Kesehatan (811131) 15.500.000 

Tunjangan uang makan 300.000.000 PFK 8% (811132) 65.760.000 

  Taperum (811912) 4.397.390 

  PNBP Sewa (425131) 7.200.000 

Langkah: Klik Transaksi → Daftar SPM/SP2D → klik Tambah, akan muncul tampilan di bawah ini: 



 
Isi tanggal, nomor SPM/SP2D, jumlah bayar, kode KPPN, cara bayar, jenis pembayaran, sifat 

pembayaran, kegiatan, output, jenis belanja, SD/CP, sehingga hasilnya seperti di bawah ini (catatan: 

petunjuk dan penjelasan pengisian SPM terdapat pada Bab 4): 

 
Lalu klik Simpan dan Keluar. (Perhatikan sifat pembayarannya, yaitu LS (4). 

Catatan: 

- Perhatikan cara bayar, jenis pembayaran, sifat, jenis belanja dan hal-hal lainnya.  

- Seluruh akun baik di sisi belanja maupun di sisi potongan diinput seluruhnya. 

- Setelah selesai rekam Akun (MAK) dan jumlah rupiah, klik SIMPAN DETIL, lalu untuk Akun 

berikutnya klik TAMBAH DETIL 

 
3. Transaksi nomor 3 (Penyetoran sisa UP). 
Tanggal 4 Januari Bendahara menyetorkan seluruh sisa Uang Persediaan tahun 2019 ke 

Bank Persepsi dengan NTPN 12345678910 dan NTB 0001 (Akun 815114). 

Transaksi ini merupakan penyetoran ke RKUN sehingga menggunakan menu pendapatan.  

Langkah: Klik Transaksi → Pendapatan → klik Tambah,  akan muncul tampilan di bawah ini: 



 
Selanjutnya isikan parameter sesuai data yang tersedia, Perhatikan akun yang digunakan dan nilai 

sesuai dengan saldo awal di Neraca sebagaimana tampilan berikut: 

 
4. Transaksi nomor 4 (SP2D UP). 

Tanggal 7 Januari terbit SP2D UP Nomor 800002B atas SPM permintaan Uang Persediaan 
Nomor 00002 sebesar Rp160.000.000 pada hari yang sama (Akun 825111). 

Langkah yang dilakukan, sama dengan transaksi nomor 2, dengan hasil sebagai berikut: 



Catatan: perhatikan sifat pembayarannya, yaitu Dana UP (1). Klik SIMPAN dan KELUAR. 

5. Transaksi nomor 5 (Pelunasan Putang). 
Tanggal 5 Februari diterima bukti setor pelunasan piutang PNBP Layanan pendidikan (Akun 
425421) senilai Rp27.000.000 dengan NTPN 101112131415 dan NTB 0002.  
 
Transaksi ini merupakan penyetoran ke RKUN sehingga menggunakan menu pendapatan.  

Langkah: Klik Transaksi → Pendapatan → klik Tambah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
  



Selanjutnya dilakukan penyesuaian piutang melalui jurnal umum sebagai berikut: 

 

6. Transaksi nomor 6 dan 7 (Pendapatan Sewa). 
Tanggal 16 Februari ditandatangani perjanjian sewa ruangan untuk pembukaan gerai ATM 

Bank Berjaya sebesar Rp72 juta untuk jangka waktu 3 tahun. 

Tanggal 17 Februari Bendahara menerima pembayaran sewa untuk sewa ruangan gerai ATM 
dari Bank Berjaya senilai Rp72 juta dan langsung disetorkan melalui Bank Persepsi dengan 
NTPN 111213141516 dan NTB 0003. (akun sesuai dengan estimasi pendapatan). 
 
Berdasarkan bukti setor berupa nomor NTPN dan NTB, transakti tersebut dibukukan dlam 
menu Transaksi → Pendapatan sebagai berikut: 

 

7. Transaksi nomor 8 dan 9 (belanja yang menghasilkan persediaan). 
Tanggal 6 Maret ditandatangani kontrak pengadaan buku untuk diserahkan kepada 
masyarakat (yaitu peserta didik) dengan nilai kontrak senilai Rp129.000.000. Pada hari yang 
sama buku tersebut diserahterimakan dengan BAST Nomor 001/BA/2021. 
Tanggal 7 Maret diterbitkan SP2D LS Nomor 800003B atas SPM Nomor 00003 yaitu 
pembayaran pengadaan buku untuk diserahkan kepada peserta didik senilai Rp129.000.000. 
Buku tersebut dicatat oleh UAKPB melalui jurnal umum . 



 

Transaksi ini perlu dianalisis dibebankan pada akun apa. Untuk itu perhatikan alokasi dana di pagu 

dan yang sesuai adalah akun 526311. Menu pencatatan seperti transaksi nomor 2 dengan hasil 

sebagai berikut: 

 
 

Selanjutnya UAKPB mencatat persediaan tersebut melalui jurnal umum. 

Langkah: Klik Transaksi → Jurnal Umum → klik Tambah → isikan parameter yang dibutuhkan 

terutama akun debet dan kredit yang sesuai (yaitu membalik jurnal Persediaan yang Belum 

Diregister) sebagaimana berikut ini: 

 

8. Transaksi nomor 10 dan 11 (SPM dan SP2D-GU). 
Tanggal 28 Maret diajukan SPM GU (Nomor SPM 00004) sebesar Rp136.940.000 atas 
pengeluaran belanja yang menggunakan mekanisme Uang Persediaan sebagai berikut: 
- Pembelian ATK (akun 521811) Rp76.500.000 (ATK sudah diterima dengan BAST Nomor 

003/BA/2021.  
- Perjalanan dinas (akun 524111) Rp38.800.000 
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Rp18.670.000 
- Pengadaan 3 meja untuk kepala seksi @Rp990.000 (dicatat sebagai belanja keperluan 



sehari-hari perkantoran). 

Tanggal 29 Maret KPPN menerbitkan SP2D GU dengan nomor 800004C atas SPM GU yang 
diajukan tanggal 28 Maret. Pada tanggal yang sama, persediaan dicatat oleh UAKPB melalui 
jurnal umum (persediaan dicatat dengan akun barang konsumsi). 

 
Langkah pencatatan seperti transaksi belanja sebelumnya dengan sifat pembayaran Penggantian 

UP (GUP) sebagaimana berikut ini: 

 
Selanjutnya UAKPB mencatat persediaan tersebut melalui jurnal umum sebagaimana berikut: 

 
 

9. Transaksi nomor 12 
Tanggal 5 April seorang pegawai mengabarkan bahwa sepeda motor dinas yang sehari-hari 
dipakainya hilang. Motor tersebut diperoleh pada tanggal 4 November 2020 dengan harga 
perolehan Rp 25 Juta dan nilai akumulasi penyusutan Rp1,25 juta.  
KPA memutuskan untuk mengeluarkan motor hilang tersebut dari daftar aset tetap (Peralatan 
dan Mesin) dan memindahkannya ke aset lainnya (aset yang tidak digunakan dalam 
operasi pemerintahan) sambil menunggu SK penghapusan. 
  
Pemindahan (Reklasifikasi) motor dari aset tetap ke aset lainnya  dilakukan melalui jurnal umum. 

Ada 2 jurnal yang harus dibuat yaitu reklasifikasi nilai perolehan Aset Tetap dan Reklasifikasi 



akumulasi penyusustan sebgai berikut: 

 
 

 
 

10. Transaksi nomor 13 
Tanggal 14 Mei pegawai yang bertanggung jawab atas motor dinas yang hilang setuju untuk 
menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) dan bersedia mengganti 
kerugian negara sebesar Rp18 Juta. Penggantian kerugian dilakukan melalui angsuran 
selama 24 bulan melalui mekanisme pemotongan gaji mulai awal bulan Juli.  
 
Pencatatan piutang dan pendapatan TGR melalui jurnal umum sebagi berikut: 



 
 

11. Transaksi nomor 14 
Tanggal 30 Juni penyusutan aset tetap, aset lain-lain dan amortisasi ATB (software) 
dibukukan melalui jurnal umum. 
Pencatatan Penyusutan aset lain-lain melalui jurnal umum: 

 
Pencatatan Penyusutan aset Peralatan dan Mesin melalui jurnal umum: 



 
 
 
 
Pencatatan Penyusutan aset Gedung dan Bangunan melalui jurnal umum: 

 
Pencatatan amortisasi software melalui jurnal umum: 



 
 

12. Transaksi nomor 15 
Tanggal 2 Juli 2021 terbit SP2D Nomor 800005C atas SPM-LS Belanja Pegawai Nomor 
00005 untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember sebagai berikut (nilai SP2D 
Rp1.308.642.610): 

Belanja:  Potongan:  

Gaji  822.000.000 PPh (411121) 160.000.000 

Tunjangan beras  444.000.000 Kesehatan (811131) 15.500.000 

Tunjangan uang makan 300.000.000 PFK 8% (811132) 65.760.000 

  Taperum (811912) 4.397.390 

  PNBP Sewa (425131) 7.200.000 

  PNBP TGR (425791) 4.500.000 

Transaksi ini merupakan belanja Pegawai sebagaimana transaksi nomor 2 sehingga 

tampilan setelah diinput sebagai berikut: 

 

13. Transaksi nomor 16 
Tanggal 3 Juli Diterima bukti setor atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan tahun 
lalu sebesar Rp20.000.000 dengan NTPN 567890098765 dan NTB 004. 
 



Transaksi dibukukan di menu Transaksi → Pendapatan dengan Akun 425912 (Penerimaan 
Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu) sebagai berikut: 

 
 

14. Transaksi nomor 17 
Tanggal 27 Juli diajukan SPM-LS Nomor 00006 senilai Rp 250 juta sebagai pembayaran 
termin I atas pengadaan Gedung Arsip Keuangan Negara. SP2D dengan nomor 800006C 
terbit pada tanggal yang sama.  
Aset tetap dicatat oleh UAKPB berdasarkan BAST Nomor 0012/BA/2021 pada tanggal yang 

sama melalui jurnal umum  
Transaksi ini merupakan belanja modal dengan kode akun 533111 sehingga tampilan 

setelah diinput sebagai berikut: 

 
Selanjutnya Aset tetap dicatat oleh UAKPB sebagai KDP melalui jurnal umum:  



 

15. Transaksi Nomor 18: 
Tanggal 9 Agustus diketahui persediaan alat tulis kantor telah digunakan sebesar Rp48 juta 
(beban persediaan dicatat dengan menggunakan akun beban persediaan konsumsi). 
Dicatat pada menu jurnal umum sebagai berikut: 

 

16. Transaksi Nomor 19 dan 20: 
Tanggal 12 September satker menyampaikan SPM GU Nihil nomor 00007 dengan rincian 
sebagai berikut: 

Belanja:  Potongan:  

Keperluan sehari-hari kantor  Rp58,3juta Akun 815111 Rp138,3juta 

Belanja barang non operasional lainnya Rp37juta   

Belanja pengecatan gedung Rp35 juta   

Belanja penggantian ban mobil dinas 

yang sudah mulai aus 

Rp8 juta   

Tanggal 13 September terbit SP2D GU Nihil Nomor 900007C atas SPM Nomor 0007.  
 

Transaksi ini dicatat pada menu Daftar SPM/SP2D dengan sifat pembayaran Nihil (5) dan jumlah 

bayar 0 (nol) sebagai berikut: 



 

17. Transaksi nomor 21: 
Tanggal 23 Nopember Bendahara pengeluaran menyetorkan seluruh sisa UP ke bank 
persepsi dengan NTPN 987678990843 dan NTB 005 (akun 81511). 
 
Berdasarkan kode NTPN dan NTB tersebut, transaksi dicatat melalui menu Transaksi → 
Pendapatan dengan Akun 815111 sebesar Rp21.700.000 yaitu nilai UP (Rp160.000.000) 
dikurangi SP2D GU Nihil Nomor 900007C (Rp138.300.000) sebagai berikut: 

 
C. TRANSAKSI PENYESUAIAN 31 DESEMBER 2021 

a. Reklasifikasi bagian lancar TGR (jurnal umum akun 115421) 
 
Dihitung dulu jumlah angsuran TGR per bulan = Rp18 juta dibagi 24 = Rp750.000. 
sehingga didapatkan bagian lancer sebesar Rp750.00 kali 12 =Rp9.000.000.  
 



 
 

b. Dicatat penyusutan aset tetap, aset lain-lain dan amortisasi ATB untuk semester 2. 
 
Masing-masing nilai penyusutan dihitung dengan memperhatikan Kebijakan akuntansi 
penyusustan yang ada di soal. 
 
Pencatatan Penyusutan aset lain-lain melalui jurnal umum: 

 
 
Pencatatan Penyusutan aset Peralatan dan Mesin melalui jurnal umum: 



 
 
 
 
 
Pencatatan Penyusutan aset Gedung dan Bangunan melalui jurnal umum: 

 
 
Pencatatan amortisasi software melalui jurnal umum: 



 
  

c. Hasil inventarisasi fisik persediaan ATK akhir tahun sebesar Rp29.755.000. 
 

Untuk mengetahui nilai jurnal, perlu dihitung saldo Akun Persediaan sebelum jurnal 
penyesuaian atau dapat juga dengan mengecek saldo buku besar atau juga neraca 
percobaan. Untuk mengecek saldo buku besar dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 
- Lakukan posting seluruh transaksi (lihat penjelasantentang posting pada poin D.1) 
- Masuk ke menu: Laporan → buku besar →Basis Akrual 
- Pilih akun barang konsumsi 

 
- Hasilnya sebagaimana berikut ini, saldo persediaan barang konsumsi sebesar 

Rp31.575.000.  
 
 

 
 
Sementara itu, hasil stock opname Rp29.755.000 sehingga perlu dijurnal sebagai berikut: 
 



 
 

d. Melakukan penyisihan piutang sebesar 0,5% dari saldo piutang PNBP 
 
Saldo piutang dihitung dahulu atau dengan mengecek saldo buku besarnya. Kemudian 
dijurnal sebagai berikut: 

 
 

e. Melakukan penyesuaian atas pendapatan sewa dibayar di muka 
 
Nilai penyesuaian dihitung, yait per bulan = Rp72 juta dibagi 3 tahun (36 bulan) sehingga 
per bulan Rp2 juta. Sehingga yang masih menjadi pendapatan diterima di muka adalah 
25 bulan sehingga 25 * Rp2 juta = Rp50 juta. 
Transaksi tersebut dapat dicatat menggunaan menu: Transaksi → Jurnal penyesuaian 
sebagai berikut: 



 
 

f. Sampai dengan 31 Desember, masih terdapat uang di brankas senilai Rp14.230.000. 
Setelah ditelusuri uang tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara 
pengeluaran dan belum disetor ke kas negara, dengan rincian PPh sebesar Rp1.200.000 
dan PPn sebesar 13.030.000. 
 
Transaksi tersebut dapat dicatat menggunaan menu: Transaksi → Jurnal penyesuaian 
Sebagai berikut: 
 

 
 

PENGIRIMAN DATA ASET*: 

Dalam implementasinya, aplikasi SAIBA ini berhubungan erat dengan aplikasi SAS, Aplikasi 

Persediaan dan Aplikasi SIMAK BMN. Namun dalam modul ini tidak dijelaskan mengenai aplikasi-

aplikasi tersebut. Salah satu hal adalah pengiriman data aset dari UAKPB. Dikarenakan tidak link 

dengan aplikasi aset, maka tidak terdapat pengiriman data aset sehingga akan menggunakan jurnal 



umum. Adapun dalam praktiknya, jurnal aset akan diterima dari ADK UAKPB melalui menu Utility > 

Penerimaan Aset dari UAKPB, sebagai berikut: 

 

 

D. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
1. PROSES POSTING: 
Proses posting merupakan proses pembentukan buku besar dari transaksi-transaksi yang sudah 
dicatat di menu transaksi. Proses ini dapat dilakukan berulang-ulang. (Ingat bahwa transaksi baru 
akan dibaca ke menu laporan keuangan jika sudah dilakukan posting ke buku besar). 
  
Langkah-langkah dalam proses posting adalah sebagai berikut: 

Klik menu PROSES di menu bar kemudian klik sub menu POSTING: 

 
Untuk memastikan bahwa transaksi telah di-posting, klik jurnal. Apabila transaksi yang sebelumnya 

dimasukkan akan masuk ke dalam jurnal kas klik pada bulatan kas. Apabila jurnalnya adalah 

akrual, klik bulatan akrual. Jurnal yang akan dimunculkan adalah jurnal selama satu tahun untuk 



kas atau jurnal selama satu tahun untuk akrual. Apabila telah muncul print preview maka proses 

posting telah selesai. 

 

Catatan: Posting dapat dilakukan bulanan, atau satu tahun sekaligus. Untuk bulanan, klik periode 

(bulan) transaksi yang akan dilakukan posting. 

 

2. PENCETAKAN LAPORAN: 
Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan 

yang wajib disusun oleh satuan kerja terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Neraca serta Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). Namun, CaLK tidak disusun dengan menggunakan Aplikasi SAIBA ini, sehingga 

Satuan Kerja cukup membuat 4 (empat) laporan keuangan.  

a. LAPORAN REALISASI ANGGARAN: 
Langkah: klik LAPORAN → LAPORAN REALISASI ANGGARAN → pilih TAHUNAN KOMPARATIF → 

klik CETAK. Maka akan muncul tampilan di bawah ini: 

 
Catatan: harap disesuaikan lokasi, tanggal, nama dan NIP pejabat penanda tangan. 

b. LAPORAN OPERASIONAL 



Langkah: klik LAPORAN → LAPORAN OPERASIONAL → pilih TAHUNAN → klik CETAK. Maka akan 

muncul tampilan di bawah ini: 

 
Catatan: harap disesuaikan lokasi, tanggal, nama dan NIP pejabat penanda tangan. 

 

c. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Langkah: klik LAPORAN → LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS → pilih TAHUNAN → klik CETAK. 

Maka akan muncul tampilan di bawah ini: 



 
Catatan: harap disesuaikan lokasi, tanggal, nama dan NIP pejabat penanda tangan. 

d. LAPORAN NERACA 
Langkah: klik LAPORAN → NERACA → pilih TAHUNAN → klik CETAK. Maka akan muncul 

tampilan di bawah ini: 

 



Catatan: harap disesuaikan lokasi, tanggal, nama dan NIP pejabat penanda tangan. 

E. PENGIRIMAN DATA KE KPPN 
Satuan kerja mempunyai kewajiban untuk mengirimkan laporan kepada entitas di 

atasnya secara berjenjang. Selain itu, terdapat  laporan keuangan yang wajib dikirimkan ke 

KPPN mitra kerjanya untuk dilakukan rekonsiliasi.  

Setelah satker melakukan posting pada aplikasi SAIBA, tata cara mengiriman ADK 

(arsip data computer) ke KPPN adalah sebagai berikut: 

Klik UTILITY → PENGIRIMAN KE E-REKON → pilih KUMULATIF S.D. BULAN → bulan 12 (dikarenakan 

pengiriman laporan keuangan tahunan) →copy ke file/folder yang dituju, seperti hasil di bawah ini:  

 

Maka akan muncul bukti pengiriman berupa register pengiriman: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB 4. LAIN-LAIN 

a. Informasi 
Apabila mahasiswa mengalami kendala atau permasalahan pada saat persiapan atau pelaksanaan 

ujian sertifikasi akuntansi pemerintahan, mahasiswa dapat menyampaikan kepada ketua kelas 

masing-masing. Permintaan penanganan kendala atau permasalahan dilakukan secara kolektif 

melalui ketua kelas.  

Selanjutnya ketua kelas meneruskan kepada: 

i. Grup telegram USK-AP Jur Akt PKN STAN 2021 untuk penanganan kendala atau permasalahan 
secara umum. 

ii. Tautan https://bit.ly/TanyaSAIBA untuk penanganan kendala atau permasalahan terkait 
aplikasi SAIBA. 

b. Petunjuk Pengisian SPM 
Pada suatu transaksi belanja, satuan kerja akan menerbitkan SPM, kemudian 
mengajukannya ke KPPN dan KPPN akan menerbitkan SP2D, sehingga dokumen sumber 
yang dijadikan rujukan dalam merekam transaksi ada 2, yaitu SPM dan SP2D. Selain 
transaksi belanja, juga terdapat transaksi terkait hibah yang diterima satuan kerja. Pada 
aplikasi SAIBA, terdapat istilah-istilah tertentu yang terkait dengan transaksi belanja dan 
hibah tersebut, antara lain: 

Kode KPPN : 3 digit kode KPPN sesuai dokumen DIPA 

Jens Belanja : 2 Digit Akun 

Jenis SPM Cara Bayar Jenis Pembayaran Sifat Pembayaran 

SPM -LS 2 (Giro bank) 1 (Pengeluaran anggaran) 4 (Pembayaran Langsung) 

SPM -UP 2 (Giro bank) 4 (Pengeluaran Transito) 1 (Dana Uang Persediaan) 

SPM-GU Isi 2 (Giro bank) 1 (Pengeluaran anggaran) 3 (Penggantian UP) 

SPM-GU Nihil 5 (Nihil) 1 (Pengeluaran anggaran) 5 (Nihil) 

MPHL-BJS 
 

- 6 (Pembetulan Pembukuan) 7 (Pengesahan) 
Sumber dana (SD)= 12 (Hibah 
Langsung Barang Dalam Negeri) 

SP2HL - 1 (Pengeluaran anggaran) 7 (Pengesahan) 

Dengan memperhatikan tabel di atas, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa dalam 

transaksi belanja, jenis SPM/SP2D yang berbeda memiliki cara bayar, jenis pembayaran, dan sifat 

pembayaran yang khas. Selain itu, Sumber Dana (SD) yang dipilih adalah 01 (RM) dan Cara 

Penarikan (CP) adalah 0 (RM). 

c. Back Up Data Satuan Kerja 

Untuk menghindari kehilangan data, lakukan back up data dengan langkah sebagai 
berikut: 

Klik UTILITY → BACK UP → lalu pilih folder lokasi BACK UP → klik PROSES 



 

 

d. Perbaikan Data Transaksi 
Apabila terdapat kesalahan dalam proses perekaman transaksi, maka perbaikannya 
adalah: operator cukup masuk ke dalam data yang sudah direkam tersebut, dan 
mengubah sesuai data yang benar. Apabila kesalahan diketahui setelah operator 
melakukan Posting, maka setelah perbaikan, harus dilakukan Posting ulang.  
 
 


