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BAB I  PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah  di Indonesia telah mengalami 

kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat. Pengelolaan keuangan daerah 

dapat menjadi sebuah acuan dalam perkembangan tingkat kemajuan dan 

perkembangan daerah tersebut, karena pengelolaan keuangan daerah yang baik dan 

benar akan membuat aset serta keutuhan daerah terjaga. 

Pemerintah daerah mempunyai hak otonomi untuk menentukan peraturan 

dan kebijakannya sendiri sesuai dalam Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

dalam daerah, APBD dapat menjadi tolak ukur ataupun indikator kemampuan 

dalam membiayai atau melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan serta rancangan 

proyek jangka menengah dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah salah satu 

proses perencanaan dan penganggaran daerah harus berfokus pada kinerja dengan 

penekanan terhadap anggaran agar tercapainya tujuan dan sasaran publik. 

Tercapainya keberhasilan dapat dilihat dari ketergantungan daerah kepada 

Pemerintah Pusat ditinjau dari pembiayaan harus lebih rendah sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih tinggi.  
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Menilai efektivitas dan efisiensi dalam anggaran belanja dapat dilakukan 

dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan 

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga 

menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi 

yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode 

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. 

Dalam pelaksanaan hal tersebut,  melihat seberapa baik dan benarnya suatu 

pengelolaan keuangan pada daerah maka perlu dilakukan analisis efisisiensi dan 

efektivitas anggaran belanja. Analisis anggaran penting untuk menilai akuntabilitas 

serta kualitas kinerja pemerintah daerah dalam melakukan berbagai pengelolaan 

keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan bahwa 

uang publik tersebut harus bisa menunjukan anggaran telah dibelanjakan secara 

efisien dan efektif. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cicalengka sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD)  sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bandung 

No.445/Kep.587-Org/2013 telah berganti status mengelola anggaran dan keuangan 

secara penuh menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan 

keuangan Rumah Sakit sebagaimana tecantum dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Biaya 

Rumah Sakit menyebut bahwa seluruh sumber pembiayaan Rumah Sakit berasal 

dari penerimaan asli rumah sakit, APBD,subsidi pemerintah daerah atau subsidi 

lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan maka kewenangan 
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dalam tata kelola keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka diberikan 

keleluasaan menerapkan praktik bisnis untuk meningkatkan jaminan mutu 

pelayanan kesehatan masyarakat. Tujuan dalam menjamin terlaksanannya BLUD 

tersebut agar dapat menekan pemborosan anggaran, mengurangi miss-allocation, 

dan penghematan pada segala aspek standar biaya pengeluaran dengan tujuan dapat 

mengurangi ketergantungan subsidi APBD serta menjadi BLUD yang mandiri.  

Praktik pengelolaan BLUD pendapatan operasional tidak akan di setorkan 

kembali ke kas daerah oleh karena itu berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2019 

Pasal 113 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah mewajibkan penggunaan anggaran untuk lebih efektif serta efisien serta 

dapat mempertanggungjawabkan pengelolaanya berazaskan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. Dalam menjamin keberlangsungan BLUD, RSUD Cicalengka 

masih mendapatkan subsidi dari pemerintah yang dipergunakan untuk biaya gaji 

pegawai, pengadaan barang dan modal serta pengadaan barang dan jasa yang 

berasal dari APBD sehingga dalam sajian laporan keuangan ada dalam 2 versi yaitu 

sumber anggaran yang berasal dari BLUD dan APBD 

Dalam pengelolaan keuangan tentunya RSUD Cicalengka memiliki kendala 

yang dihadapi, permasalahan mengenai anggaran belanja menjadi hal yang tidak 

dapat dihindari. Hasil pencapaian dan target menjadi tidak sebanding dengan 

kinerja keuangan karena tingkat realisasi rendah maupun sebaliknya. Terjadinya 

perubahan target realisasi secara fluktuatif atau mengalami perubahan naik turun 

tentu mengindikasikan bahwa kinerja suatu instansi atau badan tersebut tidak 
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efektif dan efisien, tentunya berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut. Berikut 

peneliti menyajikan Realisasi Anggaran Belanja di RSUD Cicalengka: 

Tabel 1. 1 

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015-2018 

Sumber: Ikhtisar Laporan Keuangan RSUD Cicalengka (2020) 

 

Gambar 1. 1 

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018 

Sumber: Diolah oleh penulis (2020) 

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa realisasi anggaran belanja RSUD 

Cicalengka selaku SKPD selalu mengalami peningkatan dan juga penurunan setiap 

tahunnya, Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 Realisasi Anggaran Belanja 

2015 2016 2017 2018

TARGET 60,464,803,349 57,938,814,108 58,678,853,252 67,989,176,411
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2018 67.989.176.411 54.612.505.791 13.376.670.620 80.33 
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mengalami peningkatan yang Cukup Signifikan dari presentase 66.64% menjadi 

persentase 81.13% lalu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan menjadi persentase 73.11% sedangkan pada 

tahun 2018 telah mengalami peningkatan kembali dengan persentase 80.33%. 

Dalam Penyerapan anggaran belanja yang disediakan oleh pemerintah 

daerah akan memberikan dua aspek yang pertama bisa menunjukkan adanya 

efisiensi anggaran dan kedua jika terjadi selisih kurang maka akan terjadi 

kelemahan dalam perencanaan anggaran belanja yang kurang tepat, atau tidak 

terserapnya anggaran tersebut karena ada program dan kegiatan yang tidak 

dilaksanakan sehingga tidak efektif. karena apabila penyerapan anggaran yang 

kurang dari 95%, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga, maka satuan kerja yang bersangkutan 

akan diberikan sanksi. Melalui penelitian lebih lanjut, peneliti bisa menilai apakah 

selisih anggaran tersebut menunjukkan realisasi anggaran belanja yang baik karena 

efisien atau justru karena lemahnya pada proses perencanaan anggaran atau tidak 

efektif karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengganggap 

penting untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dan mengangkat dalam judul  

“Efisensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015-2018” 



6 

 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan dalam uraian latar belakang di atas, maka peneliti 

membuat identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Adanya realisasi anggaran belanja yang belum optimal ditandai dengan 

minimnya serapan realisasi anggaran belanja pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015-2018. 

2. Adanya selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi belanja 

dalam satu periode pada serapan anggaran anggaran Rumah Sakit Umum 

Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015-2018.  

C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Layanan Umum Rumah 

Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun Anggaran 2015-2018? 

2. Bagaimana Efektivitas Anggaran Belanja Pada Badan Layanan Umum 

Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Tahun Anggaran 2015-2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapaun Tujuan Penelitian berdasarkan permasalahan tersebut adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi anggaran belanja di Rumah Sakit 

Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015-

2018 
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2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas anggaran belanja di Rumah Sakit 

Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015-

2018 

E.  Kegunaan Penelitian 

 

1.  Manfaat Teoritis, diharapkan dalam penelitian ini bermanfaat untuk ilmu 

dan teori sebagai sumber literatur dan referensi utama yang memberikan 

manfaat empiris dalam hal penelitian sebagai penambah sumber pustaka 

terutama dalam Jurusan Administrasi Publik pada konsentrasi keuangan. 

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka selaku Badan layanan 

Umum Daerah, sebagai gambaran untuk menentukan strategi dalam 

pengelolaan anggaran dalam periode berikutnya dan sebagai bahan evaluasi 

dalam pengelolaan anggaran khususnya pada anggaran belanja. 

b. Bagi Peneliti, dalam peneletian ini menjadi salah satu syarat untuk 

menempuh gelar sarjana administrasi publik pada Jurusan Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. 

c. Bagi Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

dalam kajian berbagai literatur ilmiah dan kajian akademik untuk penelitian 

selanjutnya. 
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F. Kerangka Penelitian 

Untuk gambaran dalam penyelesaian masalah maka peneliti membuat alur 

kerangka penelitiaan, agar penelitian lebih terarah. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini menggambarkan alur pikiran peneliti, di mana dalam penelitian ini 

untuk melihat Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015-2018. 

Administrasi Publik menurut (Pasolong, 2013:8)  menjelaskan bahwa 

administrasi publik merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang ataupun suatu lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintah 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik yang dilakukan secara efektif dan 

efisien. Adapaun Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 

2004:3) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola 

keputusan-keputusan dalam publik. Maka dalam membuat kebijakan publik tidak 

hanya membahas mengenai hal hal yang berkaitan dengan non finansial saja tetapi 

membahas juga mengenai urusan finansial sehingga Administrasi Publik 

membahas mengenai  Administrasi Keuangan. 

Berikutnya keuangan daerah menurut (Khusaini, 2018:2)  adalah semua hak 

dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang dapat 

dijadikan milik daerah serta berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah untuk 
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan 

daerah.  

Berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah (Pasal 1 dan Pasal 2) meyebut bahwa Badan Layanan Umum Daerah 

diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung 

jawab tanpa mencari keuntungan tertentu dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum. Dengan demikian pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah 

Cicalengka sebagai BLUD harus efektif dan efisien agar tujuan pelayanan kepada 

masyarakat dapat tercapai. 

Efisiensi dan Efektivitas pada anggaran publik dapat dilihat dari Laporan 

Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi keuangan mengenai kegiatan 

pemerintah daerah dalam setiap periode dengan cara menyajikan laporan secara 

komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para 

pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan anggaran. 

Menurut (Mahmudi, 2019:85) Efisiensi adalah perbandingan antara output 

dengan input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila 

mampu menghasilkan ouput tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan 

input tertentu mampu menghasilkan ouput sebesar-besarnya. Sedangkan Efektivitas 

menurut (Mahmudi, 2019:86) adalah hubungan antara output dengan tujuan 

semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program, atau kegiatan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu 
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organisasi program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa 

memenuhi tujuan yang diharapkan. Sehingga Efisiensi dan Efektivitas dapat 

dijadikan sebagai analisis rasio pengukuran kinerja pada anggaran untuk 

mengetahui pengelolaan keuangan negara.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 

efisiensi dan efektivitas anggaran belanja termasuk dalam faktor penting dari 

pengelolaan keuangan agar tercapainya tujuan fungsi Badan Layanan Umum 

Daerah dengan mengelola anggaran seoptimal mungkin. Dengan demikian, penulis 

merumuskan kerangka pemikirannya sebagai berikut: 

            Gambar 1. 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis (2020) 
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G. Penelitian Terdahulu 

 

Dalam melakukan penelitian dapat ditinjau melalui penelitian terdahulu 

sebagai acuan dilaksanakannya penelitian sebagai perbandingan dari penelitian 

yang telah dilaksanakan sebelumnya dan juga menemukan masalah baru yang 

dilihat dari berbagai sudut aspek yang berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu juga 

dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa  terdapat perbedaan dan belum pernah 

dilakukan sehingga bukti penelitian dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan 

keasliannya dengan menghindari kemiripan pada kajian sebelumnya. Maka 

diuraikan penelitian terdahulu sebagai berikut: 

Tabel 1. 2  

Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL PENULIS PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Efektivitas 

dan Efisiensi 

Dalam 

Kinerja 

Keuangan 

Pada Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Kota 

Bandung 

Bekti 

Fatimatuzzuma 

(2019) 

Peneletian 

meneliti 

tentang 

keuangan 

dirumah sakit. 

 

Variabel yang 

digunakan 

memiliki 

kesamaan 

tentang 

efektivitas dan 

efisiensi serta 

Metode yang 

digunakan 

kualitatif 

deskriptif.  

Objek yang diteliti 

berbeda,dan 

menggunakan teori 

kinerja keuangan 

menurut Mahsun 

(2013:56) yaitu: 

1. perencanaan 

strategik 

2. ketetapan 

indikator kinerja 

3. Sistem 

pengukuran kinerja 

4. Penyempurnaan 

ukuran 

5. Integrasi proses 

manajemen 
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2 Analisis 

Efektivitas 

dan Efisiensi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Belanja 

(Studi kasus 

pada 

Pemerintah 

Kota 

Samarinda 

Tahun  

Anggaran 

2011-2015) 

Dwi Nofita 

Sari, Sri 

Mintarti, 

Salmah 

Pattisahusiwa. 

(Jurnal FEB 

UNMUL 2018)  

Meneliti 

tentang 

Efisiensi dan 

Efektivitas 

pada 

Anggaran 

Belanja 

dengan 

menggunakan 

metode 

Analisis 

Deskriptif 

Objek yang diteilti 

berbeda. 

Serta teori yang 

digunakan adalah 

Efisiensi dan 

Efektivitas menurut 

Mahsun (2009). 

Dengan 

membandingkan 

tingkat efektivitas 

realisasi anggaran dan 

target potensi riil 

daerah 

3 Evaluasi 

Efisiensi dan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah Pada 

Badan 

Pengelola 

Keuangan 

dan Barang 

Milik Daerah 

(BPKBMD) 

Kota Bitung 

2. Mega F. 

Syahril dan 

Ventje ilat 

(Jurnal EMBA 

2016) Vol.3 

No4. ISSN 

2303 -1174 

Fokus 

penelitian 

tentang 

Efisiensi dan 

Efektivitas  

Perbedaan dalam lokus 

penelitian 

Serta Metode yang 

digunakan deskriptif 

kuantitatif dan 

menekankan pada 

Evaluasi pengelolaan 

keuangan serta teori 

yang digunakan 

menurut Mahsun 

(2009).  

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020) 
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1. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh (Fatimatuzzuma, 

2019) dengan judul “Efektivitas dan Efisiensi Dalam Kinerja Keuangan 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung”. 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meneliti tingkat efektivitas dan 

efisiensi di RSUD kota bandung pada tahun 2013-2017. Penelitian ini 

memakai metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menurut 

Mahsun (2013:560) yaitu kinerja keuangan dengan pengukuran rasio 

efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan RSUD 

kota bandung efektif karena PAD pada tahun 2013-2017 sebesar 94.56% 

dan efektivitas program sebesar 85.77% dan tingkat rata rata efisiensi 

PAD sebesar 189.79% pada 2015 dan 2017 yaitu sebesar 81.40 dan 

84.77% hal itu menunjukan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi 

menunjukan kesimpulan perhitungan yang baik. 

2. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh (Sari, Mintarti, & 

Pattisahusiwa, 2018) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi 

Pelaksanaan Anggaran Belanja” yang dipublikasikan pada Jurnal FEB 

UNMUL 2018 ISSN 2528-1127. Alasan penulis memasukan penelitian  

ini ke dalam penelitian terdahulu karena fokus penelitian yang dikaji 

sama mengenai anggaran belanja dan analisis yang diteliti tentang 

efisiensi dan efektivitas. Namun perbedaan pada penelitian ini terletak 

pada teori yang dipakai yaitu menurut mardiasmo (2009) serta objek 

berbeda yaitu di Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011-

2015 untuk analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi 
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anggaran belanja dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah sedangkan analisis efisiensi dengan membandingkan realisasi 

anggaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Adapun Hasil 

penelitian menyatakan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran 

belanja pemkot Samarinda bervariasi, pada tahun 2011,2012,2015 

dikatakan kurang efektif, tahun 2014 tertinggi efektivitasnya sedangkan 

tahun 2013 terendah. Perhitungan efisiensi secara keseluruhan pemkot 

Samarinda dikatakan efisien karena pada tahun 2011-2015 memenuhi 

penggunaan dana minimum 

3. Penelitian berikutnya, dilakukan oleh (yahril & Ilat, 2016) dengan judul 

“Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota 

Bitung”  yang dipublikasikan pada Jurnal EMBA Vol.3 No4. ISSN 2303 

-1174. Dalam penelitian ini penulis memasukan ke dalam penelitian 

terdahulu karena fokus penelitian yang diteliti sama mengenai Efisiensi 

dan Efektivitas namun penerapan yang diteliti berbeda yaitu pada 

Evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta metodologi yang digunakan 

berbeda dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. Pembahasan 

mengenai penelitian menggunakan data realisasi pendapatan dan belanja 

daerah dari tahun 2012-2015, realisasi belanja rutin, target penerimaan 

dan realisasi penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik 

Daerah Kota Bitung dari tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukan 

tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola 
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Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung pada 

tahun 2012 berada pada tingkat 96,95%, tahun 2013 berada pada tingkat 

93,87%, tahun 2014 berada pada tingkat 96,18% , dan pada tahun 2015 

berada pada tingkat 104.43% Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah 

(BPKBMD) Kota Bitung pada tahun 2012 berada pada tingkat 102,19%, 

tahun 2013 berada pada tingkat 102,47% , tahun 2014 berada pada 

tingkat 102,14% dan tahun 2015 berada pada tingkat 99,81% 

  




