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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca reformasi tahun 1998, munculah istilah otonomi daerah dan 

desentralisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Istilah pemerintah daerah ini 

merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang 

sentralistis menuju tata pemerintahan yang terdesentralisasi dalam mewujudkan 

manajemen keuangan yang lebih baik. 

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan  tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik (Good Governance) telah tunjukkan kembali dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan serta 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. 

Kemudian Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga pemerintah daerah 

diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri 

khususnya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mewujudkan 
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pembangunan yang merata dan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu 

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, profesional, proporsional, 

transparan sangat penting untuk memberikan pelayanan yang berdaya guna dan 

berhasil guna bagi masyarakat. 

Tonggak sejarah baru yang telah diukir oleh menteri dalam negeri berupa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini menjadi angin segar 

bagi pemerintah daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam mengelola keuangan 

daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksananaan APBD, 

Perubahan APBD, Pentatausahaan APBD serta akuntansi dan pelaporan.  

Peraturan Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Peraturan Walikota Nomor 1305 Tahun 2016 tentang perubahan keempat 

atas Peraturan Walikota Nomor 1249  Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016.  

Setelah pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Aparatur pemerintah daerah mendapat 

sorotan tajam  dari masyarakat khususnya mengenai keuangan daerah. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu menjadi pusat perhatian 

masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah darah masing-masing. Sehingga 
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dapat menganalisis apakah penyusunan dan realisasi APBD sudah sesuaikah atau 

belum dengan harapan masyarakat. 

Sebagai negara yang giat membangun, peran pemerintah sangat 

dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi 

pergerakan roda perekonomian. Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam 

bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia 

yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika 

segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya 

masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah 

untuk peningkatan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi (Purtri: 2014).Di bawah ini 

merupakan catatan opini BPK terhadap Kota Bandung Tahun 2011-2016. 

Tabel 1.1 

Opini Kota Bandung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Dari Tahun 2011-2016 

 

Entitas 

Pemerintah 

Daerah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kota 

Bandung 
WDP WDP WDP WDP WDP WDP 

     (Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan 2016) 

Dilihat dari Tabel 1.1 Opini BPK terhadap Kota Bandung tidak 

mengalami perubahan opini. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam 

pemerintah kota Bandung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 

adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti rendahnya 

penyerapan anggaran belanja belanja daerah Kota Bandung. Berikut ini 

merupakan anggaran belanja langsung di Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung: 
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Tabel 1.2 

Belanja Langsung 

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 

 

No Tahun  Anggaran Belanja Reaslisasi Persentase 

1 2012 Rp. 19.640.560.634,95   Rp. 18.469.183.605,00 94,04% 

2 2013 Rp. 20.492.927.500,00 Rp. 14.115.919.054,00 68,88% 

3 2014 Rp. 16.632.327.500,00 Rp. 13.524.267.078,00 81,30% 

4 2015 Rp. 16.632.327.500,00 Rp. 34.330.875.698,00 67,92% 

5 2016 Rp. 89.700.443.116,00 Rp. 50.440.052.424,00 56,23% 

(Sumber: LRA Kota Bandung) 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat adanya peningkatan 

anggaran belanja dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi 

atau penyerapan anggaran belanja yang mengalami penurunan. Puncaknya, pada 

tahun 2016  realisasi anggaran belanja hanya mencapai 56,23 %, dengan demikian 

masih ada Silpa  sebesar Rp 50.440.052.424,00,00.  Hal ini dapat diartikan bahwa 

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mengalami 

kelebihan anggaran. Salah satu penyebabnya yaitu karena penetapan anggaran 

tidak berdasarkan data yang terbaru (up to date). 

Tabel 1.3 

Laporan Realisasi Anggaran  

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 

Tahun 2016 

 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja  

     Belanja Operasi 

         Belanja Pegawai 

         Belanja Barang 

     Belanja Modal  

         Belanja Peralatan dan Mesin 

         Belanja Bangunan dan Gedung 

89.700.443.116,00 

23.801.276.116,00 

8.867.567.398,00 

14.933.708.718,00 

65.899.167.000,00 

769.824.000,00 

65.129.343.000,00 

50.440.052.424,00 

22.256.237.264,00 

8.647.160.773,00 

13.609.076.491,00 

28.183.815.160,00 

595.132.910,00 

27.588.682.250,00 

56,23 

93,51 

97,51 

91,13 

42,77 

77,31 

42,36 

SURPLUS/ (DEFISIT) (89.700.443.116,00) (50.440.052.424,00) 56,23 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (89.700.443.116,00) (50.440.052.424,00) 56,23 

(LAKIP Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung) 
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 Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa dalam belanja modal 

hanya mampu menyerap anggaran sebanyak 42,77 %. Artinya, masih terdapat 

kelebihan anggaran dan masih banyak anggaran yang belum mampu 

direalisasikan. Berikut adalah realisasi anggaran dalam pelaksanaan program: 

Tabel 1.4 

Capaian Kegiatan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan  

Kota Bandung 

 

NO KEGIATAN ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 
% 

1. Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

1.145.191.400,00 

 

1.054.722.757,00 

 

92,10 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

1.326.804.443,00 

 

1.250.552.425,00 

 

94,25 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

213.578.000,00 

 

194.814.200,00 

 

91,21 

 

4. Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan  

334.647.800,00 

 

306.740.500,00 

 

91,66 

 

5. Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

1.398.962.500,00 

 

1.374.126.375,00 

 

98,22 

 

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial  

2.445.926.000,00 

 

2.313.786.362,00 

 

94,60 

 

7. Program pembinaan anak terlantar 2.236.100.500,00 

 

2.057.366.035,00 

 

92,01 

 

8. Program pembinaan para 

penyandang cacat dan trauma  

1.834.648.100,00 

 

1.761.642.933,00 

 

96,02 

 

9. Program pembinaan panti asuhan  
1.796.032.000,00 1.726.006.150,00 

96,10 

 

10. Program pembinaan eks penyandang 

penyakit sosial (eks narapidana, 

PSK, narkoba dan  lain-lain) 

69.128.231.000,00 

 

30.753.839.784,00 

 

44,49 

 

11. Program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan 

KDH  

100.000.000,00 

 

69.640.396,00 

 

69,64 

 

12 Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  

1.988.285.475,00 

 

1.893.031.288,00 

 

95,21 

 

13. Program perencanaan pembangunan 

daerah  

42.197.000,00 

 

40.433.900,00 

 

95,82 

 

JUMLAH (89.700.443.116,00) (50.440.052.424,00) 

 

56,23 

 

(LAKIP Dinas Sosial dan Penanggulanga Kemiskinan) 
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Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

Kota Bandung mengalami kelebihan anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam 

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapatkan alokasi 

anggaran paling besar yaitu 69.128.231.000,00, hamya mampu terealisasi 

sebanyak 30.753.839.784,00 atau 44,49 %.  

 Setelah mengamati program yang di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

perencanaan, penyusunan dan pengelolaan APBD belum sesuai dengan peraturan 

yang berlaku sehingga adanya ketidakseimbangan anggaran yang menyebabkan 

program/kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun fenomena-fenomena 

yang terjadi yaitu sebagai berikut: 

Pertama, terdapat kelebihan anggaran khususnya dalam program 

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial pada Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. 

Kedua, Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini dapat 

terlihat berdasarkan pencapaian program/kegiatan yang belum sepenuhnya 

dilaksanakan artinya kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

masih belum optimal. 

Ketiga, Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PKMS) yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk merasakan kehidupan 

yang sejahtera. Yang dapat dikatakan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (yaitu) orang-orang terlantar, lansia, pekerja Wanita Tuna Asusila (WTS), 

anak  jalanan dan lain-lain. Jumlah penyandang PKMS semakin tahun semakin 

meningkat dan sangat memprihatinkan. Kebanyakan mereka berasal dari luar 
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kota, tanpa mempunyai keahlian khusus mereka nekat mengadu nasib ke kota 

Bandung. Akibatnya mereka kesulitan dan terpaksa hidup di jalanan. 

Keempat, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas 

Sosial Kota Bandung dibandingkan dengan jumlah dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial yang ada. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data sebagai 

berikut: 

Kelima, perencanaan yang kurang matang. Hal ini dapat dilihat dari 

penetapan target yang belum berdasarkan data yang terbaru (up to date). Terget 

capaian untuk presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan 

dasarnya pada tahun 2016 ialah sebanyak 867 orang atau 41,55% dari jumlah 

Lanjut Usia Terlantar yang terdata sebanyak 2.108 orang. Kemudian gelandangan 

dan pengemis yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial hanya sekitar 100 

orang atau 13,40% dari total gelandangan, pengemis, dan pemulung yang terdata 

pada tahun 2016 yaitu sebanyak 746 orang. 

Keenam, belum tersedianya panti rehabilitasi yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Bandung, sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring 

terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran perubahan perilaku pada PMKS 

(gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, serta Anak Jalanan).  

Ketujuh, masih belum tersebarluasakannya secara merata tentang 

penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. 

Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung belum memiliki sistem manajerial yang baik 

dalam proyek pembangunan Puskesos. Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung 

mengatakan “saya menekankan pembangunan gedung tersebut harus rampung 
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tahun 2016 ini. Jika tidak, masyarakat bisa menilai sendiri kinerja Pemerintah  

yang nyatanya  tidak memiliki sistem manajerial yang baik dalam sebuah proyek 

pembangunan berarti engga serius”, ujarnya. 

Berdarsarkan fenomena, data dan fakta yang telah diperoleh peneliti pada  

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, maka peneliti 

termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang “Pengaruh Perencanaan 

Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Terdapat kelebihan anggaran khususnya dalam program Pembinaan Eks 

Penyandang Penyakit Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung. 

2. Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini dapat terlihat 

berdasarkan pencapaian program/kegiatan yang belum sepenuhnya 

dilaksanakan artinya kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan masih belum optimal. 

3. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) 

yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk merasakan kehidupan yang 

sejahtera. 

4. Perencanaan yang kurang matang. Hal ini dapat dilihat dari penetapan target 

yang belum berdasarkan data yang terbaru (up to date).  
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5. Belum tersedianya panti rehabilitasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Bandung, sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran perubahan perilaku pada PMKS. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Seberapa besar Pengaruh 

Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran di Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui “Besaran Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap 

Penyerapan Anggaran di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota 

Bandung” 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan teori akuntansi sektor publik. Dapat memahami secara 

teoritis sekaligus mengamati juga keuangan yang ada di pemerintahan 

khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota 

Bandung. 

 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Bagi peneliti, diharapkan mampu memahami keuangan pemerintahan 

secara lebih mendalam agar dapat berperan aktif dalam mengamati 

keuangan negara yang sebesar-besarnya harus dimanfaatkan bagi 

kepentingan masyarakat. 

b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya 

untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tentang upaya 

pengingkatan perencanaan anggaran di Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan. 

c. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

serta menjadi bahan referensi bagai mahasiswa atau masyarakat umum 

yang membutuhkan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis 

maupun secara teoritis. 

1. Secara Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Instansi dalam rangka meningkatkan 

pemahaman tentang pentingnya perencanaan anggaran untuk meningkatkan 

penyerapan anggaran. Selain itu, dapat meningkatkan terjalinnya kerjasama 

dengan Instansi pemerintahan. 

2. Secara Teoritis 

Penelitian secara teoritis juga untuk mememberi landasan bagi para peneliti 

yang lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian dengan adanya 

penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori khususnya mengenai 
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anggaran sektor publik yang ada dalam instansi pemerintahan di berbagai 

daerah.  

G. Kerangka Pemikiran 

Menurut George J Gordon dalam bukunya (Syafiie, 2010: 25). 

Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan 

organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atas pelaksanaan 

hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislaif, eksekutif sera 

pengadilan. 

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban (Sony Sumarsono, 2010: 25). 

Ruang lingkup keuangan negara meliputi: a). Hak negara untuk 

memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 

b). Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. c). Penerimaan Negara. 

d). Pengeluaran negara. e). Penerimaan Daerah. f). Pengeluaran Daerah. g). 

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau  oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah. h). Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. i). 
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Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah (Sony Sumarsono, 2010: 3).  

Keuangan negara dengan anggaran saling berkaitan satu sama lainnya 

karena bertambah atau berkurangya keuangan negara berdasarkan pelaksanaan 

anggaran negara sehingga pengurusan keuangan juga dilaksanakan  pada 

pelaksanaan anggaran negara. Anggaran negara atau anggaran pemerintah yang 

dimaksud adalah APBN dan APBD (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 

2012: 35). 

Menurut Fattah (2006: 47) Perencanaan anggaran adalah suatu rencana 

operasi dari suatu kegiatan yang mengandung perincin pengeluaran biaya untuk 

satu periode tertentu agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang 

tercapainya tujuan.  

Menurut Abdul Majid (2009: 18), perencanaan memiliki dimensi sebagai 

berikut: 

a. Signifikasi. Tingkat signifikasi tergantung pada tujuan yang diajukan 

dan signifikasi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun 

selama proses perencanaan. 

b. Fleksibilitas. Perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan 

realitas baik yang berkaitan dengan biaya maupun implementasinya. 

c. Relevansi. Relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan 

memungkinkan penyelesaian persoalan lebih spesifik pada waktu 

yang tepat agar dapat dicapai tujuan secara optimal. 

d. Kepastian. Kepastian minimum diharapkan agar dapat mengurangi 

kejaddian-kejadian yang tidak terduga. 

e. Ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar 

perencanaan disusun dalam bentuk yang sederhana serta perlu 

diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara 

berbagai komponen. 

f. Adabtabilitas. Bahwa perncanaan bersifat dinamis, sehingga perlu 

senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik penggunaan 

berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau 
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adabtable dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diharapkan. 

g. Waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak, selain 

keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan juga dan 

reabilitasi analisa yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan 

dengan masa mendatang.   

Menurut Halim (2014: 84) penyerapan anggaran adalah penyerapan dari 

suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada 

suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran).  

Menurut Muhammad Muhsin (2014: 91) ada faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, yaitu: 

a. Lemahnya perencanaan anggaran 

Rendahnya penyerapan anggaran mencerminkan pelaksanaan program 

pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi 

menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan 

dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta 

telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak tertumpuk di akhir 

tahun anggaran. 

b. Lemahnya proses pembahasan anggaran. 

Lemahnya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik 

ulur kepentingan. Seharusnya pembahasan anggaran sudah memiliki 

akumulasi anggaran sampai dengan bulan Desember, sehingga bulan 

Januari berikutnya pemerintahan daerah sudah siap melaksanakan program 

yang telah disepakati. 

c. Lamanya proses tender 

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa 

perlu disosialisasikan lebih luas. Aturan terkini tentang pengadaan barang 

dan jasa adalah  Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang 

merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010. 

Sebelumya ada keputusan presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak sedikit  pejabat pembuat 

komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami 

ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. 

Penyebab lainnya adalah masalah standar biaya umum dan standar biaya 

khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan 

ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. 

d. Ketakutan mengggunakan anggaran 

Banyaknya kasus yang melibatkan kepala daerah, pengguna anggaran atau 

pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak 

hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan 

kegiatan, sehingga membuat mereka takut dalam merealisasikan anggaran. 
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Sikap ketakutan  pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi 

pendanaan untuk pembangunan menjadi stagnan. Beberpa pemerintah 

daerah menempatkan dana yang menganggur tersebut dalam Bank 

pembangunan Daerah (BPD) di lain pihak banyak proyek infrastruktur 

yang seharusnya segera didanai agar nanti para calon investor tertarik 

berinvestasi. 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Input 

 

Proses 

 

Output 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara 

Peraturan Pemerintah No. 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Dareah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Peraturan Walikota Nomor 1305 

Tahun 2016 tentang Penjabaan  

APBD Tahun 2016.  

 

Variabel 

Independen (X) 

Perencanaan 

Anggaran 

 

Menurut Abdul 

Majid (2009: 18) 

a. Signifikasi. 
b. Fleksibilitas. 
c. Waktu.  

 

 

Variabel 

Dependen 

(Y) 

 

Menurut 

Muhammad 

Muhsin  

(2014: 91) 

 

Penyerapan 

Anggaran 

yang Optimal 

Feedback 

H. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi diatas, maka yang menjadi hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Perencanaan 

Anggaran (variabel X) terhadap Penyerapan Anggaran (Variabel Y). 

Ho: ρ = 0, 

 

 

Ha: ρ ≠  0, 

 

Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Penyerapan 

Anggaran di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Bandung 

Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran 

di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.  

 


