
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dewasa ini Lembaga Pemerintah di Indonesia memang lebih terkesan 

sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi sebagaimana 

bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintahan juga memiliki aspek 

sebagai lembaga ekonomi. Maka pada satu sisi lembaga pemerintah melakukan 

berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukannya. 

Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan 

daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004. Kedua undang-undang ini merupakan integral yang tidak terpisahkan 

satu sama lain. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan 

upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih 

leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, 

prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah 

kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan 

Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan 

daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, 

ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabilitas. 

Sumber pembiayaan anggaran rumah tangga Pemerintah Daerah adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem 

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari 

perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan dan berdasarkan pada sasaran 

tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 



 

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah 

harus mempunyai rencana yang matang. Rencana tersebut akan dicapai sebagai 

pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan dalam setiap 

pengurusan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk anggaran daerah. 

Salah satu perencanaan yang sangat penting adalah penyusunan Anggaran Belanja 

Administrasi dan Umum pada Badan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu 

penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum harus disusun dengan 

baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas 

pembangunan. Begitu pula pelaksanannya, harus terarah pada sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Anggaran Belanja Administrasi dan Umum merupakan bagian penting 

dalam kegiatan Operasional Dinas/Lembaga Daerah. Biaya ini penting karena 

Belanja Administrasi dan Umum berkaitan dengan pembiayaan Dinas/Lembaga 

Daerah secara keseluruhan. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka 

pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi Dinas/Lembaga 

Daerah. Oleh karena itu penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

harus berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 

tentang pelaksanaannya dan dapat menjelaskan biaya-biaya yang dibebankan 

kepada masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh Dinas/Lembaga Daerah 

tersebut. 

Salah satu cara untuk menyajikan informasi biaya adalah dengan 

menggunakan pengklasifikasian biaya yang bertujuan untuk mempermudah 

pengalokasian biaya pada setiap bagian-bagian yang bersangkutan dengan 

menggunakan kode-kode rekening. Dengan adanya sistem kode rekening tersebut, 

akan lebih mudah memungkinkan pemasukan dan pembebanan berbagai macam 

biaya agar dapat dilakukan secara tepat ke dalam rekening pembukuan. 

Suatu anggaran harus saling mendukung suatu rencana kerja yang 

mencakup seluruh kegiatan dalam Dinas/Lembaga Daerah. Oleh karena itu, 

diperlukan prosedur penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum yang 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu Pemerintahan Daerah. 

 



 

Salah satu isi anggaran (budget) adalah membuat laporan tentang realisasi 

pelaksanaan anggaran (budget) yang dilengkapi dengan berbagai analisa 

perbandingan antara budget dan realisasinya, sehingga dapat diketahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi beserta sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dapat pula diadakan penilaian (evaluasi) 

tentang sukses atau tidaknya kerja Dinas/Lembaga Daerah selama jangka waktu 

(periode yang bersangkutan). 

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang sebelumnya lebih dikenal 

dengan nama Inspektorat Wilayah Kabupaten Subang yang merupakan salah satu 

unsur lembaga yang ada di tingkat Kabupaten Subang yang mempunyai tugas 

untuk melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam urusan pemerintahan, 

pembangunan, keuangan, kesejahteraan sosial, dan pembinaan aparatur. 

Sejalan dengan itu dalam pembangunan aparatur pemerintahan daerah 

diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang 

semakin efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, meningkatkan 

efektivitas pengawasan internal fungsional, serta pengawasan masyarakat. 

Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan tingkatkan dalam menanggulangi 

penyalahgunaan wewenang yang merugikan serta merusak citra dan kewibawaan 

pemerintah seperti : Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), kebocoran, dan 

pemborosan kekayaan keuangan negara. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya Anggaran Belanja 

Administrasi dan Umum dalam kegiatan operasional BAWASDA, serta 

berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan Laporan Tugas 

Akhir. Adapun judul yang diambil untuk penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah : 

“TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI 

BELANJA ADMINISTRASI DAN UMUM PADA BADAN 

PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA) KABUPATEN SUBANG”. 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja 

Administrasi dan Umum pada Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)  

Kabupaten Subang. 

2. Bagaimana pelaksanaan penyusunan Anggaran dan Realisasi Anggaran 

Belanja Administrasi dan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Daerah (BAWASDA) Kabupaten Subang. 

 

1.3 Maksud Tujuan Tugas Akhir 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

akurat dan relevan berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja 

Administrasi dan Umum pada Kantor Badan Pengawasan Daerah 

(BAWASDA) Kabupaten Subang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja 

Administrasi dan Umum oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) 

Kabupaten Subang. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

 Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama melakukan 

penelitian ini, baik yang berasal dari BAWASDA Kabupaten Subang maupun 

literatur diharapkan berguna : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan setelah melakukan penelitian 

langsung pada kondisi yang sebenarnya dan penerapan teori-teori yang telah 

didapat di bangku kuliah. 

 

 



 

2. Bagi Instansi terkait 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

dengan sistematika yang baik dan sesuai standar yang ditetapkan. 

3. Bagi Civitas Akademik,  

 Dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian bagi pihak yang   

melakukan penelitian dengan mengambil topik yang sama. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan pada Laporan Tugas Akhir ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan 

pengumpulan dan pengolahan data serta fakta yang relevan pada saat di lapangan, 

kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori yang ada, dan seterusnya 

ditarik kesimpulan. (Nazir, 2003:54) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan pada Instansi/perusahaan yang bersangkutan 

dengan tujuan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang 

menjadi pokok bahasan dalam Laporan Tugas Akhir. Adapun teknik yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi (Observation) 

Yaitu teknik pengumpulkan data dengan pengamatan langsung pada objek 

Instansi/perusahaan yang akan diteliti melalui pengamatan dan pencatatan 

yang diperoleh kebenarannya. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu mengadakan dialog/wawancara secara langsung dengan pimpinan 

dan karyawan instansi/perusahaan yang bersangkutan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan bidang yang diteliti dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

 

 



 

c. Kerja Praktik 

Yaitu kegiatan yang dilakukan pada suatu instansi atau perusahaan 

tertentu dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerja 

paraktik ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh 

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu usaha mengumpulkan data sekunder dengan 

jalan melakukan penelitian terhadap literatur buku referensi dan sumber lain 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah data sekunder yang dapat digunakan sebagai dasar 

dan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti, penulis melakukan kerja praktik pada Badan Pengawas Daerah 

(BAWASDA) Subang Propinsi Jawa Barat di Jalan Terminal Baru No. 1 Subang. 

Waktu Kerja Praktik ini dilakukan terhitung mulai tanggal 2 Juni - 31 Juli 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


