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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia dalam rangka 

pembangunan nasional,telah merambah hampir pada seluruh aspek kehidupan. 

Salah satu aspek reformasi yang paling dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek 

pemerintahan yang paling besar pengaruhnya yaitu adanya pemberlakuan otonomi 

daerah , atau juga sering diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat ke daerah . Pemerintah harus mewujudkan kebijakan untuk mengembangkan 

suatu konsep otonomi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan peranan daerah 

dalam pembangunan. Adapun dengan adanya otonomi daerah maka ada yang 

dinamakan daerah otonom, daerah otonom adalah daerah yang berhak dan 

berkewajiban mengatur mengurus rumah tangganya. 

Otonomi daerah yang sedang berlangsung sebagai bentuk adanya reformasi 

diIndonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 , sebagaimana 

telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001. 

Dengan adanya undang-undang tersebut maka ada hal yang perlu diatur yakni 

tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sebagai perwujudan dalam mengakomodasi hal tersebut , maka diterbitkanlah 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, sebagaimana telah diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah,
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maka dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah memiliki hak dan kewajiban 

yakni salah satunya dalam aspek keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat 

mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Salah satu upaya dalam 

melaksanakan keungan daerah ,pemerintah melaksanakan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD).  

Pertanggungjawaban pemerintah dalam hal mengelola keuangan 

negera/daerah yakni dituangkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan bahwa 

laporan keuangan sektor publik merupakan hasil reresentasi dari posisi keuangan  

begitu juga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pada sektor publik, 

tujuannya adalah untuk memberikan dan juga menjelaskan mengenai informasi-

informasi kepada informan guna untuk memberikan penjelasan mengenai arah dan 

juga posisi keuangan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.  

Selain itu adapun Undang-Undang terkait dengan keuangan negara yakni 

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan Undang-

undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Kemudian peraturan perundang-undangan yang telah 

diamanatkan oleh undnag-undang terdahulu seperti Peraturan Pemerintah nomor 24 

tahun 2005 tentang Standar Akuntani Pemerintahan (SAP) merupakan SAP 

pertama yang diterbitkan oleh komite tandar Akuntani Pemerintahan (KSAP) dan 

Peraturan Walikota Bandung nomor 542 tahun 2008 tentang item dan proedur 

pengelolaan keuangan daerah. 
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Tujuan dari Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

merupakan sebagai bentuk penyajian mengenai informasi keuangan suatu entitas 

sektor publik yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi , sosial maupun politik. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan 

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang disusun secara 

sistematis yang berisikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 

satu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peranan yang 

penting dalam sautu Laporan Kuangan karena, dalam LRA terdapat alokasi dana 

yang dikelola pemerintah pusat/daerah serta menyajikan gambaran anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode tertentu. 

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dipublikasikan pemerintah 

sebagai bentuk transparansi suatu daerah ataupun instansi, dengan demikian akan 

memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan 

pemerintah pusat/daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas enam pos 

utama yaitu, pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA 

(SIKPA).  

Dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat memberikan 

informasi bagi pembaca berupa besaran pendapatan yang dimiliki, besaran 
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pengeluaran atau belanja yang digunakan dan arus keuangan lainnya yang ada di 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Salah satu pos yang sangat mempengaruhi arus keuangan pada Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) yaitu pos Belanja. Belanja merupakan kegiatan 

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang akan mengurangi jumlah 

anggaran yang dimiliki daerah atau instansi pemerintah guna untuk keperluan yang 

dibutuhkan daerah atau intansi pemerintah. 

 Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen 

penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini dikarenakan masyarakat 

sebagai pemeberi dana publik melalui pajak daerah yang masyarakat bayarkan, 

dengan demikian berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut 

digunakan dengan semestinya, efesien,efektif ndan berorientasi pada kepentingan 

publik. Masalah yang sering timbul berkaitan dengan anggaran belanja yakni 

realisasi anggaran yang rendah atau cendrung tidak mencapai target, penggunaan 

anggaran belanja yang tidak semestinya, adanya naik turun realisas anggaran dari 

tahun ketahun atau disebut juga dengan mengalami fluktuatif. 

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu instansi pemerintah atau 

satuan kerja parangkat daerah (SKPD) yang ada di pemerintahan Kota Bandung. 

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan 

daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan. Dinas 

Pekerjaan Umum adalah instansi  yang bertugas unuk memberikan pelayanan 

dalam hal penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah 
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di Kota Bandung, seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembangunan 

jalan, penataan pengairan, serta penyediaan saran dan prasarana lingkungan sekitar.  

Dinas Pekerjaan Umum dilihat dari wilayah kerjanya atau perananya 

sebagai entitas publik, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peranan yang cukup 

penting terhadap kesejahteraan masyarakat terutama dibidang penyediaan sarana 

dan prasarana publik. Oleh karenanya, anggaran belanja yang diberikan pemerintah 

sebagian besarnya digunakan untuk penyediaan fasilitas umum.  

Maka pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan penggunanaan 

anggaran belanja serta anggaran belanja dapat direalisasikan dengan sebijak 

mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yakni 

pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi dan lain hal yang menyangkut 

dengan binamarga dan perairan. Untuk melaksanakan program-program dinas 

tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program yang 

dilaksanakan tersebut dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat.  

Dalam Realisasi Anggaran pos yang akan mendominasi penggunaan 

anggaran yaitu pos belanja, karena segala penggunaan anggaran dapat ditinjau dari 

belanja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerja yang dilakukan 

pemerintah. Berdasarkaan data yg telah didapat peneliti berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, maka dapat ditinjau besaran realisasi anggaran belanja per tahun. 

Berikut ini realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013-

2017: 
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Tabel 1.1 

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandung 2015-2017 

Tahun Anggaran Realisasi 

Persentase 

realisasi 

anggaran 

2015  841.499.578.404,32  602.142.316.676 71,56% 

2016  935.323.607.994  659.955.548.550 70,56% 

2017  654.531.336.756  432.898.411.958 66,14% 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandung (Data didapat pada bulan oktober tahun 2018) 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa  raealisasi anggaran belanja 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mengalami fluktuatif dalam pencapaiannya. 

Pada tahun 2015 relaisasi anggarannya mengalami kenaikan kembali menjadi 

71,56%, lalu  pada tahun 2016 realisasi anggarannya mengalami perununan yakni 

dengan persentase 70,56% , selanjutnya pada tahun 2017 realisasi anggaran 

mengalami penurunan lagi yakni menjadi 66,14%. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir ini relaisasi anggaran Dinas Pekerjaan 

Umum mengalami naik turun di setiap tahunnya. 

Realisasi Anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum kota Bandung 

setiap tahunnya belum terealisasikan dengan baik karena masih dibawah 95% 

pencapainnya. Merujuk  pada Pasal 3 ayat 2 Pemenkeu No.258 tahun 2015 tentang 

tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran 

belanja kementrian/lembaga , “ penghargan diberikan dengan ketentuan capaian 

kinerja penganggaran kementrian negara/lembaga t.a sebelumnya : persentase 

penyerapan anggaran paling sedikit 95%, persentase realisasi capaian output paling 

sedikit 95% dan laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian 
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(WTP)”. Dengan demikian kementrian atau lembaga dituntut secara formal untuk 

berfokus pada pelaksanaan realisasi anggaran, jika tidak terpenuhi atau tidak 

mencapai target maka akan ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan 

peraturan. Sanksinya menurut pasal 2 Pemenkeu No.258 tahun 2015 “ kementerian 

negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melakasanakan anggaran belanja tahun 

anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun 

anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi”.  

Penggunaan anggaran belanja merupakan anggaran yang paling dominan 

dalam penggunaanya. Maka anggaran belanja memiliki peranan yang besar 

terutama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang tugas pokoknya 

menyediakan fasilitas umum dengan begitu pengeluaran belanja akan besar. Jika 

penggunaan anggaran baik serta sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan yang 

ada maka fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitasi akan 

terlaksana dengan baik.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan tentang pelaksanaan 

anggaran belanja. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Implementasi 

Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Belanja  Pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Bandung Tahun 2017”. 

B. Identifikasi permasalahan 

Berdasarkan uraian pada Latar belakang diatas, maka identifikasi 

permasalahannya yaitu : 
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1. Realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada 

tahun 2017 dilihat dari laporan Realisasi anggaran, anggaran belanjanya 

belum terealisasi dengan baik  

2. Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjan Umum mengalami naik 

turun disetiap tahunnya atau mengalami fluktuatif. 

3. Penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum kota Bandung belum 

efesien 

4. Implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas 

Pekerjaan Umum yang belum maksimal 

C. Rumusan Masalah 

Meninjau dari latar belakang dan permasalahan diatas , maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran belanja 

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaan Anggaran 

belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung? 

D. Tujuan Penelitiaan 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keserasian belanja , dengan 

berdasarkan sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pelaksanaan 

anggaran belanja pada Dinas Pekerjan Umum Kota Bandung. 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaan anggaran 

belanja pada Dinas pekerjaan Umum Kota Bandung. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi sebagai acuan dalam 

meninjau implementasi kebijakan atas pelaksanaan anggaran belanja  

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi secara 

transparan kepada masyarakat mengenai belanja daerah yang terdapat 

pada Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Bandung. 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan menjadi acuan 

penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir 

dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Publik serta memberikan 

pengetahuan bagaimana cara menghitung keserasian belanja daerah 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, sehingga penulis mengetahui 
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bagaimana keserasian belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandung dari tahun ke tahun. 

F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, peneliti menggunakan Grand 

Theory, Middle Theory, dan Operational Theory. Dimana grand theory yang 

digunakan yaitu Administrasi Publik menurut Siagian dalam Syafri (2012:25)   

didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur 

pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.  

Middle Theory dalam penelitian ini yaitu keuangan daerah menurut Dadang 

Suwanda (2013:25) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut.  

Operational Theory dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan 

Menurut van Metter dan van Horn dalam Agustino ( 2017: 128) sebagai berikut:  

“Merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan.”  

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2017:133), Model 

pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut 

dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Menurutnya ada enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah sebagai berikut.  
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1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  

2. Sumber Daya  

3. Karakteristik Agen Pelaksana  

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana  

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana  

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Pelaksana. 

G. Proposisi 

Adapun proposisi pada penelitian ini adalah target anggaran belanja akan 

terealisasi dengan baik dan optimal jika dalam proses penetapan kebijakan 

pelaksanaan anggaran belanja menggunakan pendekatan yang realistik serta 

didasarkan pada kajian, yang tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk 

terserapnya seluruh anggaran yang dialokasikan namun juga meninjau pada 

aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut salah satunya dari segi 

kendala yang terjadi dalam pelaksanaanya. 

 

 

 

 

 


