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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam 

perencanaan dan pegendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. 

Pengalaman masa lalu menunjukan lembaga-lembaga pemerintah belum 

menjalankan fungsi dan perannya secara efisien.1 

Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya 

underfinancingatau overfinancingyang akan mempengaruhi tingkat efisien 

dan efektivitas anggaran. Dalam situasi seperti itu, banyak layanan publik 

dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan publik. Sementara dana anggaran yang pada dasarnya 

merupakan dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka 

panjang kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah 

sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan pengusaha dalam proses 

pembangunan.2 

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan 

kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal, pelaksanaan 

belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh 

pemerintah. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran 

                                                           
1Indra Bastian,Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia,(Jakarta: 

Salemba Empat,2006)hlm.99 
2Ibid, hlm.100 
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pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih 

kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian. 

Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat 

hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata 

tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Padahal apabila pengalokasian 

anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara 

dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Dalam konsep 

dasar ilmu ekonomi, basic problem yang dihadapi oleh manusia adalah 

keterbatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan 

pada kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. Basic problem ini juga 

dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber 

penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat 

yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas 

kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab 

itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah 

terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. 

Proses tender yang lambat, terlambatnya pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, 

keengganan pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), dan sulitnya mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat 

pengadaan barang/jasa. Rendahnya penyerapan anggaran terjadi pula di 

Dinas Pemuda dan Olahraga yang penyerapan anggarannya hanya 39,67%. 
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Selama Tahun 2015, pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangkamenjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian 

targetkinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Anggaran 

Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan DPA total 

nilai sebesar Rp. 130.011.240.000,- realisasi anggaranmencapai Rp. 

51.573.416.858,- atau serapan dana APBD mencapai 39,67%,dengan 

demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Pemudadan 

Olahraga Tahun 2015 sebesar Rp. 78.437.823.142,-.  

Berikut adalah tabel pagu anggaran dan realisasi pada tahun 2015 

di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung: 

Tabel 1.1 

Pagu Anggaran dan Realisasinya pada Tahun 2015 

No. Misi Pagu Anggaran 

% 

Realisasi 

% 

Target 

1. Meningkatkan 

Prestasi Pemuda 

 

550.000.000 

 

529.971.500 

 

96,36% 

3.071.806.800 

 

2.689.563.140 

 

87,56% 

 

413.043.200 

 

398.185.200 

 

96,40% 

 

2. Meningkatkan 

Prestasi dan 

Pemasyarakatan 

Olahraga 

26.467.519.829 

 

25.778.763.270 

 

97,40% 
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3. Meningkatkan 

Pelayanan 

Publik dan 

Sarana 

Prasarana 

Pemuda dan 

Olahraga 

 

83.302.440.000 

 

9.504.893.730 

 

11,41% 

 

1.391.475.000 

 

999.510.940 

 

71,83% 

 

4. Meningkatkan 

Kinerja 

Aparatur dan 

pengembangan 

e-goverment 

 

1.152.450.000 

 

1.145.155.500 

 

99,37% 

 

 Jumlah 130.011.240.000 

 

51.573.416.858 

 

39,67% 

 

Sumber : DISPORA Tahun 2015 

Dari tabel 1.1 diketahui realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar 

39,67persen, sisa anggaran mencapai 60,33 persen, pemanfaatan anggaran 

kurang efektifdikarenakan: 

a. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga untuk wilayah 

kecamatan teranggarkan pada anggaran perubahan, sehingga tidak 

cukup waktu untuk pelaksanaannya. 
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b. Dalam proses lelang pelaksanan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga GOR Bandung pada tahun 2015 masih terdapat kekurangan 

persyaratan untuk dilaksanakannya proses lelang. Diantaranya 

adalah proses penghapusan asset. Sedangkan untuk pembangunan 

lapangan tenis taman Maluku dalam rencana tata ruang wilayah 

(RT/RW) Kota Bandung termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau 

(RTH). 

Tabel 1.2 

Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja 

No

. 

Uraian Anggaran Total % Sisa 

Anggaran 

1. Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

7,835,075,

003 

6.390.3

38.137 

 

81.

56 

1.444.736.

00 

2. Program 

Peningkatan 

Saranadan 

Prasarana 

Aparatur 

3.544.300.

000. 

2.405.2

83.791 

 

67,

86 

1.139.016.

209 

3. Program 

peningkatan 

disiplin aparatur 

315,000,0

00 

296.757

.550 

94.

21 

18.242.450 

4. Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

588,540,1

68  

332.475

.000 

56,

49 

256.065,16

8 
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Apartur 

5. Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem 

pelaporan 

capaian 

kinerjadan 

keuangan 

1,152,450,

000 

 

1,145,1

55,500 

 

99,

37 

7.294.500 

6. Program 

Pengembangan 

dan 

Keserasian 

Kebijakan 

Pemuda 

550,000,0

00 

529.971

.500 

96,

36 

20.028.500 

7. Program 

peningkatan 

peran serta 

kepemudaan 

3.071.806.

800  

2.689.5

63.140 

 

87,

56 

382.243.66

0 

8. Program 

peningkatan 

upaya 

penumbuhan 

kewirausahaan 

dan 

kecakapan 

hidup 

pemuda 

413.043. 

200  

398.185

.200 

96,

40 

14.858.000 

9. Program 

Pengembangan 

1.379.590.

000  

1.102.5

19.100 

 

79,

92 

277.070.90

0 
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Kebijakan dan 

Manajemen 

Olah Raga 

10. Program 

Pembinaan 

dan 

Pemasyarakatan 

Olah Raga 

26.467.51

9.829  

25.778.

763.270 

 

97,

40 

688.756.55

9 

11. Program 

Peningkatan 

Saranadan 

Prasarana 

Olah Raga 

83.302.44

0.000  

 

 

9.504.8

93.730 

11,

41 

73.797.546

.270 

12. Peningkatan 

saranadan 

prasarana 

Kepemudaan 

1.391.475.

000  

999.510

.940 

71,

83 

391.964.06

0 

  

Jumlah 

130,011,2

40,000  

51.573.

416.853 

 

39,

67 

78.437.823

.142 

Sumber: LKIP DISPORA TAHUN 2015 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi peyerapan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Bandung. Judul yang diangkat peneliti sehubungan dengan penulisan 

Skripsi ini adalah “ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka permasalahan yang akan dijabarkan pada identifikasi 

masalah diantaranya sebagai berikut : 

1. Kurangnya perencaan dalam merumuskan anggaran yang akan 

digunakan dikarenakan SDM kurang berkualitas. 

2. Belum adanya pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan 

barang/jasa. 

3. Adaya keterlambatan dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

Berdasarkan identfikasi masalah diatas, pernyataan masalahnya 

diduga dikarenakan perencanaan dalam penyusunan anggaran belum 

maksimal. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor pendukung dalam penyerapan anggaran? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam penyerapan anggaran? 

3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir hambatan dalam penyerpan 

anggaran? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam penyerapan anggaran. 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyerapan anggaran. 

3. Untuk mengetahui upaya untuk meminimalisir hambatan dalam 

penyerapan anggaran. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-

hal sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti  

Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor penyerapan 

anggaran. 

2. Bagi instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Bandung berkaitan dengan faktor-faktor 

penyerapan anggaran. 

3. Untuk Peneliti lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-

studi lanjutan yang lainnya. 

F. Kerangka Pemikiran 

Konsep kerangka pemikiran yang peneliti gunakan adalah konsep 

segitiga terbalik. Konsep ini dimulai dari Grand Theory yaitu Keuangan 

Negara, Midlle Theory yaitu Anggaran dan operasionalisasi variable yaitu 

Penyerapan anggaran. Seperti yang terlihat dari gambar berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

Adapun teori yang digunakan dalam Grand Theorymenggunakan 

teoriSahya Anggara yang mengatakan bahwa Keuangan negara adalah 

kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi barang yang 

dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang; dana-dana pihak ketiga yang 

terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki/dan atau yang dijamin baik 

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, 

maupun institusi lainnya.3 

Teori yang digunakan dalam Midlle Theory menggunakan teori 

Baldric Siregar yang mengatakan bahwa Anggaran merupakan pedoman 

tindakan yang akan dilkasanakan pemerintah yang meliputi rencana 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan 

rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 

satu periode.4 

                                                           
3Sahya Anggara, Administrasi Keuangan Negara, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016) hlm.11 
4Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik(Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis 

Akrual), (Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN, 2005) hlm.29 

Keuangan Negara

Anggaran

Penyerapan 

Anggaran
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Sedangkan  teori yang digunakan dalam Operasionalisasi Variabel 

mengggunakan teori  dari Abdul Halim yang mengatakan bahwa 

penyerapan anggaran adalah penyerapan dari suatu estimasi yang hendak 

dicapai selama periode waktu tersebut dipandang pada suatu saat tertentu.5 

Dibawah ini merupakan gambar kajian teori yang akan digunakan 

oleh peneliti: 

Gambar 1.2 

Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Abdul Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik, ( Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm.84 
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