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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Sejak tahun 2001 sampai saat kini pemerintah Indonesia telah melakukan 

reformasi keuangan negara, salah satu jabaran pelaksanaannya adalah penerapan 

anggaran berbasis kinerja dengan prinsip adanya perlakuan terhadap surplus dan 

defisit. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggara 

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, artinya mereka telah dicanangkan 

bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, apabila target yang 

dicapai tidak tercapai sesuai realita yang ada maka anggaran keuangan negara akan 

mengalami defisit, sebaliknya apabila target yang dicapai realitanya melampaui maka 

anggaran keuangan negara mengalami surplus. (http://www.anggaran.depkeu.go.id, 

diakses pada tanggal 10 Juli 2014) 

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia 

sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun 

telah mengeluarkan PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP 

No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran 
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kinerja. Bahkan, Departemen Keuangan telah mengatur lebih rinci penerapan 

penganggaran kinerja dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 dan 

membangun aplikasi program komputer RKA-KL. 

(http://www.anggaran.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 10 Juli 2014) 

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang 

diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan 

kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi 

(kementerian/lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, 

yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

Setiap instansi selanjutnya menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan 

kegiatan yang direncanakan dengan format RKA-KL, yang selanjutnya dibahas 

dengan otoritas anggaran (Departemen Keuangan, Bappenas, dan DPR). RKA-KL 

dari keseluruhan kementerian/lembaga menjadi bahan penyusunan RAPBN bagi 

pemerintah. (http://www.anggaran.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 10 Juli 2014) 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat 

mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa presiden, menteri-menteri, bupati dan manajer publik bisa 

dikendalikan melalui anggaran. Suatu pengendalian dapat berjalan efektif apabila 

semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawabnya. (Mardiasmo, 2004:122). 

Indra Bastian (2010:192) mengungkapkan bahwa anggaran digunakan sebagai 

alat pengendalian yang efektif, sehingga harus dilakukan melekat (buit in control) 

dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan. Pengendalian 

dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh (Kharisma, 2011) menyatakan terdapat pengaruh antara penerapan anggaran 

berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian namun tidak signifikan sebesar 

10,43%. 

Pengendalian di Pemerintahan dalam mengelola anggaran belum berjalan 

efektif, hal ini dapat terlihat pada fenomena "Tahap penyelidikan perkara korupsi 

tahun 2011 hanya 699 kasus, kemudian meningkat menjadi 833 di 2012, dan 2013 

menjadi 1.696 kasus. Sedangkan di tahap penyidikan, tahun 2011 terdapat 1.624 

kasus, 2012 ada 1.401 kasus, dan di 2013 menjadi 1.646 kasus," 

Untuk tahap penuntutan, menurut Jaksa Agung Basrief Arief, tahun 2011 tercatat 

1.425 kasus, tahun 2012 terdapat 1.501 kasus, dan tercatat 1.964 kasus di 2013. 

(www.voaindonesia.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2014) 

Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, dana proyek 

pembangunan fisik dan proyek pengadaan barang dan jasa di Jawa Barat rata-rata 20 

persen dari nilai proyek dikorupsi. Hal itu diketahui dari hasil penghitungan Badan 

http://www.voaindonesia.com/
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Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat selama 

tahun 2013. 

Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Jabar, Ganis Diarsyah 

menyatakan, anggaran untuk pembangunan yang bersumber dari APBD atau APBN 

rentan untuk dikorupsi. Fenomena yang terjadi saat ini, rata-rata yang dikorupsi yaitu 

sebesar 20 persen dari nilai total proyek. 

                                                                        

                                                                               

                                                           ada sebesar Rp 106 

miliar kerugian keuangan negara dari nilai anggaran Rp 520 miliar yang diperiksa. 

(www.pikiran-rakyat.com, diakses tanggal 21 Agustus 2014). 

Penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Jawa Barat terjadi di  Pemerintah 

Daerah Kota Bandung. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menahan mantan Anggota 

DPRD Kota Bandung Kadar Slamet, Selasa (19/8/2014). Penahanan terhadap Kadar 

ini terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012 terkait 

perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan hibah untuk YHBS yang bersumber 

dari dana APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.175.000.000. 

Akibat perbuatan tersebut negara dirugikan Rp 2.175.000.000, karena seluruh 

dana bantuan hibah yang diberikan kepada YBHS tidak sah karena tidak memenuhi 

http://www.pikiran-rakyat.com/


5 
 

 
 

syarat sebagai penerima dana bantuan hibah. (www.detik.com, diakses tanggal 22 

Agustus 2014). 

Selain pelaksanaan anggaran yang menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan, tidak efektifnya pengendalian dapat terlihat pada realisasi  APBD  pada  

agregat  kabupaten/kota  tahun  2012  memiliki  pola  di  mana  terjadi  pelampauan 

realisasi  pendapatan  tetapi  defisit  pada  realisasi  belanja.  Pelampauan  realisasi 

pendapatan mencapai Rp47 triliun di mana 44% (sekitar Rp20  triliun)  adalah dari 

Lain-lain Pendapatan Daerah  Yang  Sah,  kemudian  39% (sekitar  Rp18  Triliun) dari 

Dana Perimbangan yang mana didominasi oleh Dana Bagi Hasil yang ditransfer baik 

oleh pusat  maupun  dari  provinsi.  Sementara  komposisi  pelampauan  PAD  

terhadap pelampauan pendapatan secara agregat kabupaten/kota sebesar 17% atau 

sekitar Rp8 triliun. (www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 1 November 

2014). 

Pada  sektor  belanja,  realisasi  APBD  pada  agregat  kabupaten/kota  tahun  

2012 mengalami defisit hingga hampir Rp4,6 triliun. Defisit belanja  terbesar 

diakibatkan oleh belanja modal yang tidak terealisasi sesuai anggaran sebesar lebih 

dari Rp4,6 triliun,  kemudian  diikuti  belanja  barang  dan  jasa  yang  tidak  terealisasi  

sebesar Rp1,4  triliun.  Sementara  itu  total  agregat  belanja  kabupaten/kota  menjadi  

lebih besar  karena  pelampauan  realisasi  belanja  pegawai  sebesar  Rp1,2  triliun  

dan pelampauan  realisasi  belanja lain-lain  sebesar  Rp341 milyar. 

(www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 1 November 2014). 

http://www.detik.com/
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Penyerapan anggaran satuan kerja (satker) pada kementerian dan satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) Kota Bandung belum optimal. Penyerapan anggaran 

cenderung rendah di awal tahun lalu menumpuk di akhir tahun. penyerapan anggaran 

yang selalu berulang pada setiap tahun anggaran ini kurang baik dari sisi perencanaan 

dan manajemen kas. Pada ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintah daerah dan organisasi tahun anggaran 2012 dapat terlihat bahwa 

pengendalian anggaran pada SKPD Kota Bandung masih tidak efektif karena masih 

banyak realisasi anggaran yang tidak sejalan dengan anggaran yang ditetapkan. 

(www.pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 1 November 2014) 

Perbedaan defisit/ surplus dalam anggaran dengan realisasi memberikan 

gambaran perencanaan daerah dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Semakin besar gap anggaran dan realisasi surplus/ defisit maka hal itu 

menggambarkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kurang 

tersusun dengan baik. (www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 1 November 

2014). 

 

Kondisi tersebut menggambarkan tidak efektifnya pengendalian, realisasi 

pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan kinerja yang akan dicapai serta 

pelaksanaan anggaranpun menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 
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Melihat fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian,        j     “         Ef    v     Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Efektivitas Pengendalian Anggaran (Sunsus Pada Dinas-dinas Kota Bandung)”  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah efektivitas anggaran berbasis kinerja pada Dinas-dinas Kota 

Bandung. 

2. Bagaimanakah efektivitas pengendalian anggaran pada Dinas-dinas Kota 

Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh efektivitas anggaran berbasis kinerja terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran pada Dinas-dinas Kota Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas anggaran berbasis 

kinerja dan efektivitas pengendalian anggaran pada Dinas-dinas Kota Bandung. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas anggaran berbasis kinerja pada Dinas-dinas 

Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian anggaran pada Dinas-dinas Kota 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas anggaran berbasis 

kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Dinas-dinas Kota 

Bandung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Merupakan suatu bentuk skripsi sebagai satu syarat dalam menempuh ujian 

kesarjanaan pada Universitas Widyatama, dan dapat menjadi suatu tambahan 

pengetahuan yang berharga serta penulis dapat lebih memahami pengaruh 

anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. 
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2. Bagi Akademik 

Diharapkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran dan bahan referensi awal bagi mahasiswa, khususnya jurusan 

akuntansi serta untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.  

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lain 

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat dan pengetahuan mengenai anggaran berbasis kinerja. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada 17 Dinas di 

Kota Bandung. Waktu penelitian Agustus 2014 sampai dengan selesai. 

 

 

. 

 


