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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung atau lebih 

sering disebut dengan Dinsosnangkis Kota Bandung merupakan salah satu 

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai 

fungsi dalam hal melayani dan penanganan masyarakat miskin dan rentan 

miskin, serta melakukan rujukan kepada pengelola program perlindungan 

social dan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun daerah. Adapun visi 

dari Dinsosnangkis Kota Bandung adalah “Kesejahteraan social dari, oleh, dan 

untuk masyarakat menuju Bandung yang Bebas Penyandang Masalah 

Kesejahtraam Sosial”.  Agar visi tersebut tercapai, maka dirumuskanlah misi 

yang di dalamnya terdapat tujuan organisasi serta target yang hendak dicapai. 

Dan dalam pelaksanaannya, tentu Dinsosnangkis Kota Bandung membutuhkan 

anggaran. 

Anggaran berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, yang mana 

keuangan daerah diartikan sebagai semua hak serta kewajiban dari pemerintah 

daerah berbentuk uang yang dipakai untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah diawali dari perencanaan atau 

penyusunan APBD. APBD dirancang berdasarkan pada keperluan  

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta kapasitas pendapatan daerah. Di 
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sini, pemda memperoleh wewenang yakni pengelolaan anggaran daerah untuk 

menjalankan otonominya sendiri. 

Anggaran merupakan penjelasan tentang perkiraan pencapaian yang akan 

diraih selama rentang waktu tertentu yang dinyatakan dalam skala finansial. 

Pada anggaran memuat  rancangan aktivitas yang direpresentasikan dalam 

model rencana pencapaian pendapatan  dan belanja dalam ukuran moneter. 

Dan di sini, ketetapan yang disepakati oleh pemerintah melalui anggaran yang 

dibuat akan berdampak pada kemakmuaran masyarakat. Sehingga, 

perencanaan anggaran ini perlu dilakukan seoptimal mungkin, karena ketika 

perencanaan dalam anggaran ini lemah maka dapat mengakibatkan adanya 

underfinancing dan overfinancing yang dapat berdampak pada keefektifan dan 

keefesienan anggaran. Dengan adanya penyusunan anggaran ini mampu 

membantu dalam pembuatan kebijakan dan juga perencanaan, selainitu juga 

dapat dijadikan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kerja. Oleh 

karenanya dalam penyerapan anggarannya harus dilakukan dengan semaksimal 

mungkin. 

Dalam realisasi yang kita ketahui, masih banyak Dinas yang belum 

optimal  dalam penyerapan anggaran di antaranya Dinsosnangkis Kota 

Bandung. Disebutkan dalam Catatan Atasan Laporan Keuangan Dinsosnangkis 

Kota Bandung, bahwa yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat 

penyerapan anggaran di Dinas tersebut adalah adanya kendala dalam lelang. 

Yang mana kendalanya adalah keterlambatan lelang pembangunan Gedung 

Pusat Pelayanan Sosial (Puskesos). Kendala tersebut mengakibatkan adanya 
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keterbatasan waktu dalam pembangunan  gedung Puskesos. Menurut Permen 

Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan / lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman 

lelang. Lelang ini memang terkadang menjadi salah satu penyebab dari 

rendahnya  penyerapan anggaran. Hal tersebut dapat terjadi karena waktu 

lelang itu harusnya di tri wulan  I sudah ada pemenang sedangkan masih ada 

Dinas yang pada tri wulan kedua akhir ada pemenangnya. Sedangkan untuk 

pembangunannya membutuhkan beberapa waktu, dan ini dapat mengakibatkan 

adanya beberapa pengurangan pekerjaan dan berakhir di SILPA.  

Di  Dinsosnangkis Kota Bandung juga mengalami hal tersebut, yakni 

serapan anggarannya rendah. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Realisasi Anggaran Belanja Langsung  

Dinsosnangkis Kota Bandung Tahun 2014-2018 

Tahun Anggaran Realisasi % 

2014 Rp. 16.632.327,00 Rp. 13.524.267.078,00 81,3 

2015 Rp.50.545.580.718,00 Rp.34.330.875.698,00 67,92 

2016 Rp. 81.145.703.075,00 Rp. 42.164.550.873,00 51,96 

2017 Rp. 56.206.345.587,00 Rp. 44.950.022.931,00 79,97 

2018 Rp. 113.365.564.446 Rp. 66.149.904.189,00 58,35 

                   Sumber: LKIP Dinsosnangkis Kota Bandung Tahun 2014-2018 

 

Dalam PMK No.258 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian 

Pengahargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja 
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Kementerian/Lembanga dinyatakan bahwa untuk penyerapan anggaran paling 

yakni  95%. Sesuai dengan tabel di atas, diketahui bahwa penyerapan anggaran 

dari tahun anggaran 2014-2018 kurang dari 95%. Dan penyerapan 

anggarannyapun mengalami fluktuatif. Yang di mana, penyerapan anggaran pada 

tahun 2014 adalah 81.3 %. Kemudian mengalami penurunan secara berturut-turut 

pada tahun 2015 dan 2016 menjadi sebesar 67,92% dan 51.96%, dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 yakni menjadi 79.97%. Namun di tahun 2018, 

penyerapan anggaran mengalami penurunan kembali menjadi 58.35%. 

Seperti yang terlihat dari table di atas, bahwa pada tahun terakhir yakni 

2018 penyerapan anggaran belanja langsung masih kurang dari 60%.  Dan 

tentunya, itu masih jauh dari nilai minimal penyerapan anggaran (95%). Dan 

berikut ini merupakan rincian pagu dan realisasi anggaran serta Laporan Realisasi 

Anggaran pada tahun 2018: 

Tabel 1.2  

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Dinsosnangkis Kota Bandung  Tahun 2018 

No Sasaran Program 

Pagu Anggaran 

Realisasi % Sebelum Setelah 

Perubahan Perubahan 

1 

Meningkatnya 

pelayanan Program Pelayanan & 2.537.130.482 2.537.130.482 

 

1.837.674.738 72.43 

  

terhadap 

Penyandang Rehabilitasi Kesejah-     
  

  

  

Masalah 

Kesejahteraan teraan Sosial     
  

  

  Sosial (PMKS)           

    Program Pembinaan 461.715.000 461.715.000 349.310.000 75.65 

    Anak Terlantar         

    Program Pembinaan 1.117.402.680 1.117.402.680 728.409.000 65.77 
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    Para Penyandang Cacat         

    dan Trauma         

    Program Pembinaan  43.034.409.371 43.034.409.371 37.508.622.879 89.12 

    

Eks Penyandang 

Penya-         

    

kit Sosial (Eks 

Narapida-         

    na, PSK, Narkoba, dan         

    

Penyakit Sosial 

Lainnya         

    Program Peningkatan 850.583.960 850.583.960 664.690.000 78.15 

    Pelayanan Lanjut Usia         

    Program Perlindungan 1.952.048.740 1.952.048.740 1.249.013.375 63.98 

    Sosial Bencana         

    Program Pembinaan 1.109.480.110 1.109.480.110 728.409.000 65.77 

    Panti Asuhan/ Panti         

    Jompo         

    Program Pemberdaya- 2.334.395.924 2.334.395.924 1.585.809.550 67.93 

    an (PMKS)         

    Rata-Rata Realisasi Anggaran 61.05 

2 Meningkatkannya 

Program 

Pemberdayaan 10.778.862.031 10.778.862.031 2.130.105.540 19.76 

  

Pemenuhan hak 

dasar 

Fakir Miskin, 

Komunitas         

  warga miskin Adat (KAT) & PMKS         

    Program Pelayanan  680.084.346 680.084.346 505.079.200 74.27 

    Terpadu Kemiskinan         

    

Program Inventarisasi 

&       90.04 

    Identifikasi data PMKS         

    Rata-Rata Realisasi Anggaran 63.15 

3 

Meningkatnya 

peran 

Program 

Pemberdayaan          

  aktif PSKS Kelembagaan Kesejah-         

    teraan Sosial         

    Rata-Rata Realisasi Anggaran 50.24 

Sumber: LKIP Dinsosnangkis Kota Bandung 2018 
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Tabel 1.3 

Laporan Realisasi Anggaran 

Dinsosnangkis Kota Bandung Tahun 2018 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja 125.272.907.529,92 79.297.823.077,00 63.3 

   Belanja Operasi 63.648.503.226,92 32.988.317.348,00 51.83 

      Belanja Pegawai 33.165.708.083,92 14.753.272.429,00 44.48 

      Belanja Barang 30.482.795.143,00 18.235.044.919,00 59.82 

   Belanja Modal 61.624.404.303,00 46.309.505.729,00 75.15 

      Belanja Peralatan & 19.578.554.354,00 8.611.407.850,00 43.98 

      Mesin       

      Belanja Bangunan & 38.899.466.382,00 37.508.622.879,00 96.42 

      Gedung       

      Belanja Aset Tetap 3.146.387.567,00 189.475.000,00 6.02 

      Lainnya       

              Sumber: LK Dinsosnangkis Kota Bandung 2018 

Dalam tabel 1.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinsosnangkis Kota 

Bandung Tahun 2018  disebutkan bahwa rata-rata realisasi anggaran dari 

masing-masing targetan masih kurang dari 95%, terutama pada sasaran 

meningkatnya peran aktif  PSKS rata-rata realisasi anggarannya 50.24%. 

Begitu juga dalam table 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Dinsosnangkis Kota 

Bandung Tahun 2018 terlihat bahwa penyerapan anggaran belanja modal dan 

juga belanja di operasi masih kurang dari 95%. Bahkan pada rincian 

belanjanyapun, penyerapan anggarannya masih ada yang kurang dari 50%, 

yakni belanja pegawai, belanja peralatan dan mesin, serta belanja asset tetap 

lainnya.  

Dari data-data yang dipaparkan, dapat terlihat bahwa penyerapan 

anggaran di Dinsosnangkis belum optimal. Maka berdasarkan latar belakang di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 
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PENYERAPAN ANGGARAN PADA DINAS SOSIAL DAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014-

2018. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalahanya 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penyerapan anggaran karena masih cukup besar 

anggaran yang belum terserap dan masih di bawah 95% . 

2. Terdapat persentase penyerapan anggaran yang fluktuasi pada realisasi 

anggaran Dinsosnangkis Kota Bandung tahun 2014-2018 dan ada juga yang 

setiap tahunnya mengalami penurunan 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah bisa dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018? 

2. Bagimana proses pembahasan anggaran pada Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018? 

3. Bagaimana proses tender pada Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018? 

4. Bagaimana penggunaan anggaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menggambarkan bagaimana perencanaan anggaran pada Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018. 

2. Menggambarkan bagaimana proses pembahasan anggaran pada Dinas Sosial 

dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018 

3. Menggambarkan bagaimana proses tender pada Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018. 

4. Menggambarkan bagaimana penggunaan anggaran pada Dinas Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengarifi kinerja 

Dinsosnangkis dalam penyerapan anggaran pada tahun 2014-2018. Penulis 

berharap, penelitian ini bisa menjadi pembantu dalam pengembangan dan 

menjadi rujukan dalam hal pengkajian penyerapan anggaran. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi instansi 

Diharapkan bisa berguna bagi Dinsosnangkis Kota Bandung, 

diantanya sebagai rujukan dan juga gambaran dalam penentuan strategi 

untuk perbaikan dalam masalah penyerapan anggaran. 
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b. Bagi penulis 

Berguna untuk memenuhi tugas akhir serta bisa meningkatkan 

pengetahuan penulis tentang penyerapan anggaran. 

c. Bagi umum 

Mempersembahkan informasi secara transparan kepada masyarakat 

dan pihak lainnya yang memang berkepentingan dengan penyerapan 

anggaran pada Dinsosnangkis Kota Bandung. 

d. Bagi penulis selanjutnya 

Diharapakan mampu menjadi acuan dan juga pembanding untuk 

meneliti aspek yang sama selanjutnya secara mendalam. 

F. Kerangka Pemikiran 

Konsep segitiga terbalik digunakan oleh penulis untuk kerangka 

pemikiran pada penelitian ini. Yang menjadi  grand theory yakni administrasi 

publik, kemudian midle theory yakni keuangan daerah, dan yang menjadi 

operational theory yakni penyerapan anggaran. Konsep pemikiran ini bisa 

digambarkan menjadi: 

Gambar 1.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

ADMINISTRASI PUBLIK 

KEUANGAN DAERAH 

PENYERAPAN 

ANGGARAN 
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1. Administrasi Publik 

Rosenbloom dalam Pasolong (2017: 9), buku Teori Administrasi 

Publik. Administrasi Publik:  

 

“Pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, 

dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang 

legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan 

pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau 

sebagian.” 

 

Dalam proses administrasi negara diperlukan seni dan ilmu mengenai 

manajemen yang dipakai untuk mengatur proses pencapaian tujuan Negara. 

2. Keuangan daerah 

Memesah dalam Halim dan Syam, (2013: 25), buku Akuntansi 

Keuangan Daerah. Keuangan daerah: 

 

“Segala hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, 

begitu pula dengan semuanya baik berupa uang ataupun benda 

yang bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai 

oleh negara atau daerah yang lebih luhur serta pihak lain sesuai 

ketetapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.” 

 

Hak yang dimaksud di sini yakni hak daerah untuk mencari sumber 

pemasukan daerah seperti penarikan pajak di daerah, retribusi ataupun 

sumber pemasukan lain yang relevan dengan ketetapan perundang-

undangan yang berlaku. Kalau kewajiban merupakan kewajiban daerah 

untuk mengeluarkan uang dalam melakukan kegiatan pemerintah di daerah. 

3. Penyerapan anggaran 

Halim, 2016:92, dalam buku Manajemen Keuangan Sektor Publik. 

Penyerapan anggaran: 

 

“Pencapaian dari suatu prediksi yang hendak diraih sepanjang 

rentang waktu tertentu dan dipandang pada waktu tertentu. 

Adapun faktor yang mengakibatkan rendahnya penyerapan 

anggaran: (1) Lemahnya perencanaan anggaran; (2) Lamanya 
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proses pembahasan anggaran; (3) Lambanyya proses tender; dan 

(4) Ketakutan menggunakan anggaran.” 

 

Penyerapan anggaran yang rendah bisa mengakibatkan potensi 

kerugian bagi perekonomian. Hilangnya manfaat belanja bisa diakibatkan 

oleh kegagalan dalam capaian penyerapan anggaran, hal ini dikarenakan 

anggaran yang dialokasikan tidak sepenuhnya bisa digunakan. Keterbatasan 

sumber anggaran yang negara punya bisa dimaksimalkan untuk membiayai 

aktivitas yang strategis jika pengalokasian anggarannya efisien.  

Apabila digambarkan, maka kerangka teori dari penelitian ini seperti 

berikut: 

Gambar 1.2 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Data diolah peneliti 2019 

Administrasi Publik 

Keuangan Daerah 

Penyerapan Anggaran 

(Halim, 2016:98) 

1. Lemahnya perencanaan angggaran 

2. Lamanya proses pembahasan anggaran 

3. Lambatnya proses tender 

4. Ketakutan menggunakan anggaran 
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G. Proposisi 

Analisis penyerapan anggaran pada Dinsosnangkis dalam 

pelaksanaannya akan baik jika memenuhi  4 (empat) dimensi dan memperbaiki 

lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, 

lambatnya proses tender, dan ketakutan menggunakan anggaran. 

 


