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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Indonesia 

merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun baik itu di tingkat 

Kementerian/Lembaga (K/L) maupun tingkat daerah. Pemerintah telah 

mengeluarkan 3 (tiga) paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, 

yaitu yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan UU 

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan 

Negara.  

Anggaran merupakan  pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial 

(Mardiasmo, 2009). Oleh sebab itu, penggangaran dalam sektor publik harus 

memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat 

pada  akhirnya  tidak  menggagalkan  anggaran yang telah disusun. Apabila total 

penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum 

optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan 

domestik bruto. 

Meskipun undang-undang tentang keuangan Negara atau Anggaran 

Pendapatan Belanja (APBN) disusun sesuai kebutuhan penyelenggara 

pemerintahan Negara, namun pelaksanaan tata kelola pemerintahan masih 

ditemukan masalah lambatnya penyerapan dana APBN oleh kementerian 
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Negara/lembaga dan satuan kerja (satker) di bawahnya. Dana yang sudah di 

anggarkan di APBN tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

masyarakat.   

Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluhkan masih rendahnya penyerapan 

anggaran  diseluruh daerah. Semester I tahun 2015 ada dana APBD diseluruh 

Indonesia sekitar RP. 250 triliun mengendap di bank-bank daerah. Pemerintah 

DKI misalnya, penyerapannya baru 10% hingga juni 2015. Tjahjo Kumolo tidak 

memungkiri banyaknya pejabat atau mantan pejabat pusat dan daerah yang 

dijadikan tersangka lantaran kebijakan yang dikeluarkan di anggap bermasalah. 

Belakangan ini sudah mulai bermunculan kasus pejabat daerah setingkat kepala 

dinas mengundurkan diri dari jabatannya, lantaran takut dipidana jika salah 

mengambil kebijakan, terutama dalam hal pengadaan barang. 

Menurut Halim (2014:104) Penyerapan anggaran yang maksimal harus 

juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran 

merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukan keberhasilan suatu 

program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan 

anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode 

waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan 

penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai 

yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.  

Keterlambatan penyerapan anggaran merupakan masalah yang klasikal 

disetiap Kementerian Lembaga maupun pada satuan kerja di daerah dan sampai 

saat ini masih sulit untuk ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selain 
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itu masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun hampir merata terjadi 

di setiap daerah. Maka sangat wajar jika banyak pihak yang khawatir dengan 

kondisi penyerapan anggaran APBD.  

Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran akan berakibat pada 

hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah di alokasikan ternyata tidak 

semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana yang “menganggur”. 

Kegagalan target penyerapan anggaran ini tentu juga menimbulkan lambatnya 

penerimaan hasil pembangunan oleh masyarakat. Lambatnya hasil pembangunan 

oleh masyarakat akan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah selaku pelaksana pembangunan dan akhirnya 

akan berdampak terhadap kondisi politik yang dapat memicu instabilitas 

kehidupan bangsa. 

Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan 

sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan 

strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan 

pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif 

dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target,berarti telah 

terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carlin 2014). 

Jika penyerapan anggaran tidak mencapai target sangat perlu mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan 

belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan 

produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya 
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stabilisasi makro ekonomi. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan anggaran akan di fokuskan berdasarkan kualitas Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sistem pengendalian internal pemerintah 

(SPIP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).. 

DPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dan hasil dari 

perencanaan anggaran yang tertuang dalam RKA- KL (Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga). Apabila perencanaan anggaran yang tidak  

matang akan berdampak terhadap kualitas perencanaan angaran yang buruk dan 

menyebabkan anggaran yang tertuang dalam DPA harus direvisi kembali. 

Kapala BPKAD Edward mengatakan bahwa DPA kabupaten Kampar 

untuk tahun 2016 terlambat  turun. Sehubungan dengan lambatnya pengesahan 

APBD Kabupaten oleh DPRD melalui rapat paripurna Laporan Badan Anggaran 

DPRD Kabupaten Kampar. Ketidak tepatan waktu dalam penerimaan DPA akan 

menyebabkan perencanaan anggaran yang buruk serta kualitas dokumen dan 

laporan keuangan anggaran pada tahun itu menjadi kurang maksimal. 

Pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja sering mengabaikan jadwal dalam 

DPA. Kurangnya kesiapan satuan kerja pada awal tahun anggaran karena tidak 

adanya jadwal pelaksanaan yang jelas membuat adanya jadwal pencairan dana 

dalam DPA tidak dijadikan panduan bagi sebagian besar satuan kerja untuk 

melakukan penarikan dana. Pada halaman 3 DPA memuat jadwal rencana 

penarikan dana. Hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh satuan kerja sebagai 

panduan dalam rangka penyusunan jadwal rencana pencairan anggaran. Namun 
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hal tersebut sering diabaikan oleh satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan 

/program pada tahun anggaran berjalan. 

 Berbagai penelitian telah menguji hubungan kualitas dipa dengan  tingkat 

penyerapan anggaran diantaranya penelitian Seftianova (2013) hasil penelitian 

menunjukkan kualitas dipa berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan 

anggaran, karena kualitas dipa yang baik akan mendukung kelancaran serta 

ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran 

dapat lebih berkualitas. Pada penelitian Emkhad (2012) hasil penelitian 

menunjukan faktor kapasitas SDM, regulasi, lambatnya pengesehan anggaran 

tahun lalu berpengaruh terhadap minimnya penyerapan anggaran sedangkan 

kualitas DPA tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.  

Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan tentang suatu sistem yang 

menyelengarakan kegiatan pengendalian pada perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif serta 

efesien dalam pengelolaan keuangan negara dan dana anggaran.  

Sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam 

mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk 

dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan terhadap anggaran. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah 

akan tercapai jika diimplementasikannya unsur-unsur SPIP di lingkungan 

Pemerintah Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan 
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Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian 

Intern . 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan 

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013. Opini ini sama 

dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Kampar pada tahun– 

tahun sebelumnya. Namun ditemukan permasalahan yang terkait kelemahan sitem 

pengendalian internal diantaranya adalah(1)Penganggaran Belanja Modal Tidak 

Sesuai Ketentuan Pengelolaan Keuangan; (2) Nilai Persediaan yang Disajikan 

pada Neraca Per 31 Desember 2012 Belum Menggambarkan Seluruh Saldo 

Persediaan; (3) Penyajian Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar 

pada PD Kampar Aneka Karya, PDAM Tirta Kampar dan BMT Tidak 

Berdasarkan Dokumen Sumber Yang Memadai; dan (4) Penatausahaan Aset 

Tetap Seluruh SKPD Tidak Memadai, sehingga Nilai Aset Tetap pada Neraca Per 

31 Desember 2012 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.  

Kemudian Pada Buku II BPK RI menemukan menyajikan permasalahan 

terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal Kabupaten kampar, yang mana 

diantaranya adalah (1) Pengelolaan uang daerah pada BUD belum memiliki 

pengendalian yang memadai; (2) Nilai persediaan yang disajikan pada Neraca per 

31 Desember 2013 belum menggambarkan seluruh Saldo Persediaan; (3) 

Pengelolaan Investasi Non Permanen dana Bergulir belum sesuai dengan 

pedoman pengelolaan keuangan daerah; (4) Penatausahaan Investasi Non 

Permanen dalam bentuk hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan 

hewan tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah 
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Selanjutnya, Ketua Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia Provinsi Riau Harry Purwaka mengatakan bahwa sejak tahun 2005 

hingga 2015, Kabupaten Kampar selalu mendapatkan opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) dan belum mampu meraih opini WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian). Pemberian opini ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten 

Kampar berdasarkan atas sistem pengendalian internal, kesesuaian laoparan 

keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan.  Dan pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten 

Kampar Mendapat opini WTP. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal 

Pemerintah Kabupaten Kampar belum bisa dikatakan baik. Masih terdapat 

beberapa masalah seperti Penganggaran Belanja Modal yang Tidak Sesuai 

Ketentuan Pengelolaan Keuangan, pengelolaan keuangan belum memiliki 

pengendalian yang memadai, yang mana hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi 

penyerapan anggaran sehubung dengan belum terlaksananya unsur-unsur dari 

SPIP seperti Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, 

Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern belum 

dapat terlaksana.  

Ada beberapa penelitian telah menguji hubungan antara sistem 

pengendalian internal pemerintah terhadap tingkat penyerapan anggaran 

diantaranya penelitian Hindriani,dkk (2012) dan Metyani,dkk (2015) hasil kedua 

peneliti tersebut menunjukan sistem pengendalian internal pemerintah 

berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran karena jika penerapan sistem 
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pengendalian internal pemerintah   berjalan dengan baik, maka kinerja pemerintah 

dalam pengelolaan anggaran daerah akan akuntabel dan transparan, begitu juga 

sebaliknya apabila penerapan sistem pengendalian internal pemerintah tidak 

berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadi penyalahgunaan 

kekuasaan untuk melakukan penyimpangan anggaran daerah. Namun pada 

penelitian Muhrom,dkk (2015) hasil penelitian menunjukkan kapasitas SDM, 

pengembangan capaian sistem pelaporan capaian kinerja, dan pelayanan 

adminitrasi yang berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran rangka 

pencapaian kinerja organisasi sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah 

tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.   

Tabel I.1 

Tabel Penyerapan Anggaran OPD Kabupaten Kampar 

 

Th. Catur 

wulan 

Target % Realisasi % 

2014 

I 270,529,319,425.54 21.51 142,370,613,447.32 11.32 

II 745,307,646,171.91 59.26 538,794,795,173.89 42.84 

III 1,367,575,530,485.05 90.83 1,297,563,131,313.46 86.18 

2015 

I 229,798,960,124.62 19.39 115,669,822,115.33 9.76 

II 628,836,143,590.12 53.06 446,087,305,780.85 37.64 

III 1,298,191,226,122.51 94.79 1,191,914,573,366.83 87.03 

2016 

I 212,615,051,491.88 18.40 107,925,245,601.41 9.34 

II 646,973,735,490.78 55.99 408,012,905,879.25 35.31 

III 995,142,138,067.05 97.14 892,288,246,094.73 87.10 

2017 I 149,133,109,828.83 18.69 65,350,463,857.57 8.19 

 

Sumber : Sekretariat Kabupaten Kampar Bagian Keuangan /Finance Division. 

Major Office of Kampar Regency. 

 

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat 

penyerapan anggaran OPD Kabupaten Kampar mengalami kenaikan, namun 

persentase ini jumlahnya jauh lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. 
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Penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Kampar mulai meningkat tinggi pada 

caturwulan kedua. Kondisi serupa juga terjadi pada catur wulan akhir yang 

menargetkan serapan anggaran di atas 90%. Namun, hal ini masih di bawah target 

yang ditetapkan. 

Kemudian dapat dilihat juga bahwa masih banyaknya anggaran yang tidak 

terserap. Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran yang tidak terserap pada 

tahun 2014 sekitar Rp.70.012.399.171,59, tahun 2015 sekitar Rp. 

106.276.652.755,68 dan pada tahun 2016 sekitar Rp. 102.853.891,972.32. Tidak 

tercapainya target anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya sisa lebih 

perhitungan anggaran (silpa). Kelebihan anggaran inilah yang seharusnya dapat di 

manfaatkan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan dengan skala prioritas untuk 

kepentingan masyarakat. 

Fenomena ini selalu terjadi dikalangan pemerintahan. Penyerapan 

anggaran pada OPD selalu kurang terserap di awal tahun, tetapi selalu mulai 

meningkat pada pertengahan tahun hingga akhir tahun. Banyak instansi 

pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluarannya. Sehingga 

terkesan lambat dan tidak optimal dalam melakukan penyerapan anggaran. 

Hal ini akan menyebabkan tingkat penyerapan anggaran yang tidak 

proposionalitas. Tingkat penyerapan anggaran yang tidak proposionalitas akan 

mengakibatkan tidak berjalannya secara efektif fungsi kebijakan fiscal dalam 

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlambatnya pelaksanaan program 

pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan, terlambatnya pelaksanaan 
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program stabilitas ekonomi dan sosial, serta menumpuknya tagihan pada akhir 

tahun yang tidak sehat bagi manajemen khas pemerintah. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat ketidak konsistenan hasil 

penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran 

sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variable ini kembali dengan sampel 

dan periode yang berbeda. Sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

dalam merencanakan anggaran tahun berikutnya dan menilai kinerja pemerintah 

pada satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola dana anggaran daerah. 

 Penelitian ini merujuk pada penelitian Irma Aldina (2016) tentang 

pengaruh kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sistem 

pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja terhadap 

tingkat penyerapan anggaran di OPD kota Padang. Namun, pada penelitian ini 

variablenya menjadi kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sistem 

pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sedangkan objek penelitiannya adalah 

Seluruh OPD Kabupaten Kampar karena OPD merupakan suatu perangkat kerja 

pemerintah yang mengelolah keuangan negara dan dana anggaran yang telah di 

buat oleh pemerintah dalam periode tertentu. Selain itu, Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) menyediakan jumlah sampel yang lebih besar, yang diharapkan 

mampu menghasilkan tingkat generalisasi yang lebih baik dibandingkan 

penelitian sebelumnya. 

 Kemudian, peneliti mengajukan Kabupaten Kampar untuk penelitian ini 

karena beberapa faktor. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten 

dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau. Begitu juga wilayah 
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administrasi yang cukup luas. Serta merupakan salah satu Kabupaten yang baik 

dalam sektor perkembangan pembangunan. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul :” Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Tingkat 

Penyerapan Anggaran (studi empiris pada OPD Kabupaten Kampar)”.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas DPA berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan 

anggaran pemerintah? 

2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif 

terhadap tingkat penyerapan anggaran pemerintah? 

3. Apakah kualitas DPA dan sistem pengendalian internal pemerintah 

berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran pada OPD 

Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah hasil dari 

kualitas DPA dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh 

positif terhadap tingkat penyerapan anggaran pemerintah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian yang dilakukan ini berharap dapat memberikan kontribusi yang 

baik dan positif bagi akademisi, serta dapat meningkatkan pengetahuan 
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akademisi tentang pengaruh kualitas DPA dan sistem pengendalian 

internal pemerintah terhadap tingkat penyerapan anggaran.  

b. Bagi Praktisi 

Untuk praktisi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih 

meningkatkan kualitas DPA dan sistem pengendalian internal pemerintah 

terhadap tingkat penyerapan anggaran pemerintah. 

c. Bagi Pihak Lain 

 Hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan lebih tentang 

meningkatkan kualitas DPA dan sistem pengendalian internal pemerintah 

terhadap tingkat penyerapan anggaran pemerintah.. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini terdiri atas 5 bab. Masing-masing 

urutan yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, meliputi teori dasar yang digunakan, 

teori anggaran sektor publik, penyerapan anggaran, kualitas DPA 

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran),  sistem pengendalian internal 

pemerintah, pelatihan serta penelitian-penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

analisis data dan operasional variabel penelitian.. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

   Pada bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan tempat 

penelitian, mulai dari  sejarah tempat penelitian, produk yang di 

keluarkan dari perusahaan tempat penelitian hingga tugas dan 

tanggung jawab setiap posisi karyawan di tempat penelitian. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil analisis data, pembahasan, dan hasil 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan 

pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan Penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


