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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian pemerintah menurut Siregar dalam buku yang berjudul Akuntansi 

Sektor Publik (2015:2) merupakan organisasi sektor publik yang mengelola dana 

masyarakat. Berkaitan dengan tugasnya mengelola dana masyarakat, pemerintah 

dituntut untuk menerapkan akuntansi sebagai dasar dalam pengelolaan dana 

tersebut. Pengertian akuntansi dalam sektor publik juga diungkapkan oleh Siregar 

dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2015:3), yaitu aktivitas akuntansi yang 

diterapkan dan dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi 

sektor publik termasuk pemerintahan.  

Akuntansi dilingkup pemerintahan harus diterapkan agar pengelolaan dana 

publik dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik 

pula kepada publik. Penerapan akuntansi ini harus dilakukan di seluruh struktur 

pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat bertugas untuk 

mengelola dana publik yang tertuang dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah 

bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam APBD. Dalam 

lingkup pemerintah daerah, dana yang tertuang dari APBD itu disalurkan kembali 

kepada struktur pemerintahan di daerahnya untuk dikelola. 

Salah satu struktur pemerintahan daerah yang menerapkan akuntansi dalam 

rangka mengelola dana publik adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dana 

publik yang diterima dari APBD Kota Bandung ini dikelola dan digunakan untuk 
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kebutuhan dalam rangka menjalankan tugas pokok di bidang pendidikan. 

Berdasarkan aturan akuntansi pemerintahan yang berlaku, langkah awal yang 

dilakukan agar pengelolaan dana publik dapat dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan dengan baik adalah dengan membuat perencanaan 

anggaran. 

Perencanaan anggaran adalah kegiatan menyusun rencana pendapatan, 

belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Proses perencanaan 

anggaran ini menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana untuk 

mendukung terlaksananya tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

Dalam mengelola keuangan termasuk pembuatan rencana anggaran ini dilakukan 

dengan klasifikasi anggaran yang tepat agar pengendalian anggaran, pengukuran 

dan pelaporan kinerja angggara tercipta dengan baik.  

Klasifikasi anggaran yang terdapat dalam rencana anggaran Dinas Pendidikan 

Kota Bandung ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 yang 

kemudian dijabarkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta perubahan kedua dengan 

adanya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan kedua tersebut terbagi 

atas dua macam yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.  

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung terdiri dari : 

1. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 
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2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun 

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah. Pembelian barang dan jasa  mencakup belanja barang 

pakai habis, material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan 

bermotor, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa 

alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, 

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan 

pegawai. 

3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.  

Kelompok belanja yang selanjutnya adalah kelompok belanja tidak langsung. 

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan  kegiatan. Kelompok ini 

terdiri dari : 

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri 

sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) 

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. 

3. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan atau embaga tertentu agar harga jual produksi barang atau 

jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.  

4. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus 

menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

dalam naskah perjanjian hibah daerah. 

5. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam 

bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara 

terus menerus dan tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki 

kejelasan peruntukan penggunaannya. 

6. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah 

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

7. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan 

yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, 

pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah 
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kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam 

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.  

8. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam 

dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk 

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya 

yang telah ditutup. 

Proses pembuatan rencana anggaran perlu memperhatikan beberapa hal yang 

harus diperhatikan agar rencana anggaran yang dibuat itu baik dan ketika proses 

pelaksanaan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan serta dapat 

dipertanggungjawabkan. M. Nafarin menyebutkan dalam buku Penganggaran 

Perusahaan (2007:12) bahwa hal-hal yang mempengaruhi pembuatan rencana 

anggaran diantaranya:  

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum organisasi/perusahaan, 

seperti memahami visi, misi dan tujuan dari organisasi tersebut. 

2. Data-data waktu yang lalu, seperti data-data organisasi di tahun-tahun 

sebelumnya. Data ini nantinya dijadikan sebagai bahan informasi. 

3. Kemungkinan perkembangan kondisi. 

4. Pengetahuan tentang strategi. 

5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah.  

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan / organisasi 

Perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tentu perlu juga 

memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran 
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termasuk perencanaan anggaran seperti yang dipaparkan sebelumnya. 

Implementasi hal-hal tersebut diharapkan untuk membuat perencanaan yang 

dibuat dapat berjalan dengan lebih baik.  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Sub 

Bagian Keuangan yaitu Bapak Drs. Abd. Gaos, M.Pd, ketika peneliti bertanya 

apakah hal-hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu diperhatikan juga 

dalam proses pembuatan perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung?  

Jawaban yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan 

Kota Bandung adalah seharusnya hal-hal yang mempengaruhi penyusunan 

anggaran itu memang diterapkan karena dinilai berpengaruh pada rencana 

anggaran. Akan tetapi, jika melihat kinerja keuangan di Dinas Pendidikan Kota 

Bandung, poin-poin tersebut nampaknya masih ada yang belum diperhatikan.  

Sesuai dengan yang diungkapkan M. Nafarin (2007), salah satu poin yang 

dimaksud adalah data-data di waktu yang lalu berupa data-data kinerja keuangan 

yaitu data laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun sebelumnya. 

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran 

karena berisikan pertanggungjawaban kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota 

Bandung berdasarkan klasifikasi anggaran secara keseluruhan yang berupa 

belanja tidak langsung dan belanja langsung.  

Pada saat Dinas Pendidikan Kota Bandung membuat rencana anggaran,  poin 

ini belum sepenuhnya diperhatikan. Hal ini berdampak pada saat dilakukan 

evaluasi, rencana anggaran meningkat dari tahun sebelumnya tetapi tidak diikuti 
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dengan capaian kinerja keuangan yang meningkat pula. Selain itu juga, terlihat 

dari adanya anggaran yang sisa dan persentase realisasi rencana anggaran yang 

belum tercapai semua. Keberadaan sisa anggaran dan belum tercapainya realisasi 

rencana anggaran menunjukkan bahwa kinerja keuangannya juga dapat dikatakan 

belum optimal.  

Ungkapan Kasubag Keuangan ini juga diperkuat dengan data perencanaan 

anggaran serta laporan keuangan selama enam tahun terakhir yaitu: 

 

Tabel 1.1 

Perencanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung  

Tahun 2010 - 2015 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (diolah) 
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Tabel 1.2 

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung 

Tahun 2010 - 2015 

 

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung (diolah) 

 

Berdasarkan kedua tabel diatas, dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa setiap 

tahunnya perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung mengalami 

peningkatan. Namun, jika melihat pada tabel 1.2 realisasi anggaran dari tahun 

2011 hingga 2015 persentasenya menurun dan otomatis sisa anggaranya 

meningkat. Apabila hal ini dikaitkan dengan ungkapan Kasubag Keuangan Dinas 

Pendidikan Kota Bandung, dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran pada 

Dinas Pendidikan Kota Bandung belum optimal.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi 
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dengan judul “Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Perencanaan 

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis 

mengidentifikasiakan masalah sebagai berikut: 

1. Belum diperhatikannya hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran 

termasuk perencanaan anggaran yaitu data-data di waktu yang lalu berupa 

data yang berkaitan dengan keuangan dari Dinas Pendidikan Kota 

Bandung. 

2. Masih adanya sisa anggaran dan belum tercapainya realisasi rencana 

anggaran yang menyebabkan kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan 

Kota Bandung belum optimal. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh belanja langsung terhadap perencanaan 

anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh belanja tidak langsung terhadap perencanaan 

anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung 

terhadap perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja langsung terhadap 

perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja tidak langsung terhadap 

perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja langsung dan belanja 

tidak langsung terhadap perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan 

Kota Bandung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan kita dalam 

wawasan keilmuan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 

perencanaan anggaran yang dimana kedua teori tersebut berdasarkan 

referensi yang relevan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka 

menerapkan hasil-hasil studi mengenai pengaruh laporan keuangan 
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terhadap perencanaan anggaran dengan melakukan penelitian pada 

Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

2. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi pada 

Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berkaitan dengan pengaruh 

laporan keuangan terhadap perencanaan anggaran. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Teori yang dijadikan grand teori adalah Keuangan Negara merujuk pada  

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 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 berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Operasional teori dalam penelitian ini adalah Akuntansi Pemerintahan 

merujuk pada teori Revrisond Baswir (1998) yang dikutip dalam buku Rachmat 

yang berjudul Akuntansi Pemerinahan (2010:45) Akuntansi pemerintahan adalah 

bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-

lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.  

Operasionalisasi variabel yang digunakan adalah Laporan Keuangan dan 

Perencanaan Anggaran yang keduanya merujuk pada PSAP (Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan) yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP 

(Standar Akuntansi Pemerintahan) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
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diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan. SAP dinyatakan dalam 

bentuk PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan). PSAP juga 

menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah: 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

Adapun unsur laporan keuangan khususnya dalam laporan realisasi 

anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan-LRA 

Penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau entitas 

pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah  dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 

2. Belanja  

Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang 

mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. Belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai 

belanja tidak langsung  dan belanja langsung. 
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3. Transfer 

Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelapor 

dari/kepada entitas pelaporlain, termasuk dana perimbangan dan dana 

bagi hasil. 

4. Pembiayaan 

Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan 

bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima 

kembali. 

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses 

untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka 

waktu tertentu. perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari 

serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah. 

Teori hubungan antara variabel x terhadap variabel y yaitu laporan 

keuangan terhadap perencanaan anggaran menggunakan teori dari Syafri  dalam 

buku Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (2008:201) yang menyebutkan 

bahwa laporan keuangan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai 

salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk ketika akan 

mengambil keputusan mengenai perencanaan suatu anggaran. Karena salah satu 

informasi yang dibutuhkan dalam menentukan perencanaan anggaran adalah dari 

laporan keuangan.  

Untuk lebih jelasnya, model kerangka pemikiran dipaparkan dalam gambar 

sebagai berikut: 
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 Gambar 1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

1.7 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis X1 

Ho : Belanja langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perencanaan anggaran 

Ha :  Belanja langsung berpengaruh secara signifikan terhadap 

perencanaan anggaran 

2. Hipotesis X2 

Ho: Belanja tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perencanaan anggaran 

Ha:  Belanja tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap 

perencanaan anggaran 
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3. Hipotesis X 

Ho: Belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perencanaan anggaran 

Ha :  Belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh secara 

signifikan terhadap perencanaan anggaran 

 

 

 

 

 

  


