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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Anggaran Sektor Publik 

 Anggaran sektor publik yaitu sebagai suatu rencana kegiatan yang 

direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam 

satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek 

kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan 

pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena 

itu anggaran publik dapat dinyatakan bahwa merupakan suatu rencana finansial 

yang menyatakan : 

a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran /belanja) 

b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoeh uang untuk mendanai 

rencana tersebut (pendapatan). 

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam 

menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas 

kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan 

pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. 

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting 

dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena : 
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a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik 

b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara 

belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang di inginkan 

c. Anggaran menjadi alasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hokum 

d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah 

e. Hasil pelakanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah 

sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepala publik. 

Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yg terdiri dari ; 

a. Pendapatan daerah : 

1. Pendapatan asli daerah (PAD) 

2. Dana perimbangan 

3. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

b. Belanja daerah : 

1. Belanja langsung : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja 

modal 

2. Belanja tidak langsung : belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bagi hasil, belanja tak terduga, belanja bantuan sosial, dan bantuan 

keuangan 

c. Pembiayaan daerah :  

1. Penerimaan pembiayaan:sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman 

daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 

kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah 
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2. Pengeluaran pembiayaan : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal 

(investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang,dan pemberian 

pinjaman daerah) 

2.1.2 Penyerapan Anggaran 

Menurut Halim(84:2014), penyerapan anggaran adalah pencapain dari 

suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada 

suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Pada organisasi sektor publik atau 

entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau 

realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) pada saat tertentu.  

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran 

yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan 

anggaran dan pertanggung jawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan 

anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan 

pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai 

pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai 

dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah 

Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013). 

Menurut Mardiasmo (2009:61) Anggaran adalah pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 
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dinyatakan dalam ukuran finansial, proses atau metode untuk mempersiapkan 

suatu anggaran. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian 

target anggaran dan berapa besar yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja 

dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan. 

Proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan yang 

telah dirinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing 

Satuan Kerja dilaksanakan, dan pembayarannya dilakukan kepada yang berhak, 

atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran negara. Pengeluaran Negara sendiri 

dapat diartikan sebagai uang yang keluar dari kas Negara (Kementerian 

Keuangan, 2011b : 69 dalam Mashudi,2013).  

Menurut Lubis (1997:3) di dalam penelitian Shenny (2012), mengatakan 

efektivitas penyerapan anggaran lebih menekan pada pencapaian segala sesuatu 

yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan 

selamat.Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Tepat.  

Tepat artinya apa yang dikehendaki tercapai kena sasaran memenuhi 

target, apa yang diinginkan menjadi realitas. Selain itu, kemampuan pegawai 

dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah 

ditentukan/ditetapkan sebelumnya.Sehingga tidak ditemui adanya tugas/pekerjaan 

yang masih terlambat penyelesaiannya. Tepat disini lebih menekankan pada 

memenuhi target dan rencana yang terwujud.  
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b. Cepat.  

Cepat artinya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu yang 

ditetapkan.Lebih menekankan pada pekerjaan selesai sebelum waktu yang 

ditetapkan dan pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

c. Hemat.  

Hemat artinya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam 

pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih menekankan pada 

tidak terjadi pemborosan dan pengalokasian anggaran sebanding dengan hasil 

(output) yang dirasakan oleh pengguna anggaran.  

d. Selamat.  

Selamat artinya tanpa mengalami hambatan-hambatan yang dapat 

menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.Lebih 

menekankan pada tidak adanya kendala atau hambatan yang dialami dalam 

penyusunan anggaran. 

Menurut Muhrom (2015) menyatakan bahwa factor penyebab rendahnya 

penyerapan anggaran tersebut antara lain:  

a. Adanya revisi dalam DPA karena tidak sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan 

b. Adanya keterlambatan penerimaan petunjuk teknis mengenai kegiatan yang 

akan dilaksanakan  

c. Adanya keterlambatan penetapan PPK dan pelaksana kegiatan 

d. Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perbedaan persyaratan 

pencairan 
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e. Adanya pengunduran jadwal pengadaan barang dan jasa 

f. Adanya rekanan yang tidak mengambil uang muka atau termin pembayaran 

g. Adanya jadwal pengadaan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. 

2.1.3 Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

 Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah 

adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengelolaan keuangan daerah 

harus menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 

untuk mencapai fungsi, program, kegiatan dalam mencapai sasaran dan rencana 

penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disingkat dengan DPA adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri 

Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No 171/PMK.02/2013). 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh 

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi 

sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara 

dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan 

akuntansi pemerintah (KPRI No.72 tahun 2004 dalam palata, 2011).  

Menurut Siswanto (2010) DPA merupakan hasil transformasi dari 

dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian 
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Negara/Lembaga.Oleh karena itu, kualitas DPA berkaitan erat dengan 

perencanaan anggaran.Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh 

satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DPA 

tersebut. 

DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 1 ayat (2) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011) yang berisi data dan 

uraian seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, dan 

merupakan dasar bagi Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Apabila dalam 

pelaksanaannya terdapat pertimbangan pertimbangan lanjutan terhadap DPA 

(misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan lain-lain), maka DPA 

tersebut bisa direvisi. Dasar hukum revisi DPA adalah Peraturan Menteri 

Keuangan, dan petunjuk teknis atas revisi DPA dalah Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap- tiap tahun anggaran 

(Mashudi,2013). 

DPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan 

terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan 

anggaran. Disamping itu DPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, 

pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat 

akuntansi pemerintah. Pagu dalam DPA merupakan batas pengeluaran tertinggi 
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yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggung-

jawabkan sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Seftianova (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas  

DPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan 

anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara /Lembaga maka semakin 

baik pula kualitas DPA tersebut dengan memenuhi criteria dibawah ini: 

1. Ketepatan waktu dalam menerima DPA. Dengan langkah-langkah ketepatan 

waktu dalam menerima daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai berikut:  

a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri /Pimpinan Lembaga 

untuk menyampaikan DPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan 

setelah diterimanya SP RKAKL.  

b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal 

Perbendaharaan menyusun jadwal validasi DPA Kementerian Negara 

/Lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal /Sekretaris Utama 

Kementerian Negara / Lembaga.  

c. Sekretaris Jenderal /Sekretaris Utama memerintahkan para KPA satker agar 

menyampaikan DPA dan ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan 

sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.  

d. Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun jadwal validasi DPA 

dan disampaikan kepada KPA satker di wilayah kerjanya.  

e. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DPA dan ADK satker, 

selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan DPA dengan ADK 
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satker dan mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian 

APBN yang terdapat dalam database RKAKL-DPA.  

2. Tidak adanya kesalahan dalam DPA. Setelah DPA disahkan dan diterima oleh 

KPA, KPA berkewajiban melakukan pemeriksaan kembali terhadap DPA 

untuk memastikan bahwa DPA yang diterima telah sesuai dengan SP RKAK/L 

dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat administrative 

maupun substantif. Penelitian dimaksud meliputi antara lain kode dan 

nomenklatur satker, pejabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode 

kewenangan, kode lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jumlah 

pagu anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah 

anggaran yang diblokir. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan, 

maka segera disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

untuk dilakukan revisi/penyesuaianseperlunya sesuai kewenangan. Hal tersebut 

perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya satker tidak mengalami 

hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai secepatnya sejak awal 

tahun anggaran. 

3. Tidak diperlukannya revisi DPA. Revisi DPA yang dimaksudkan untuk 

melakukan perubahan dan pergeseran rincian anggaran pada DPA tahun 

berjalan. Perubahan- perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, 

perubahan kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan 

informasi lain dalam format DPA. Revisi anggaran dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran sebagaimana 

diatur dalam PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi DPA 
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Tahun 2014. Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non 

APBN-P pada DJA, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Anggaran 

Nomor KEP-28/AG/2014, jangka waktu penyelesaian usulan revisi ditetapkan 

5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi 

anggaran yang memerlukan penelaahan). Namun demikian, penyelesaian revisi 

DPA ini tidak memperhitungkan revisi yang diakibatkan adanya kebijakan 

pemotongan APBN. Hal tersebut disebabkan persetujuan dari DPR yang serta 

lama diterima DJA, penyusunan konsep notadinas yang cukup memakan waktu 

(mencantumkan alasan pemotongan), masih adanya perbedaan persepsi antar 

kanwil DJPB dalam menyikapi revisi DPA yang diakibatkan pemotongan 

anggaran dan revisi DPA dilakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan. 

4. Tidak adanya tanda bintang. Apabila DPA perlu revisi kerena tidak sesuai 

dengan kebutuhan maka anggaran kegiatan  diblokir /tanda bintang karena 

belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari 

DPRD hal akan membuat dana anggaran tidak dapat di cairkan maka lebih baik 

tidak ada tanda bintang dalam DPA maka sangat perlu untuk tidak ada tanda 

bintang di dokumen perencanaan atau DPA pada satker. 

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

 Pendekatan terkini dari sistem pengendalian intern adalah sistem 

pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut 

PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah: “Proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerusoleh pimpinan dan 
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seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan (PP 60/2008)”. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih 

akuntabel dan transparan dapat dicapai apabila seluruh pimpinan dan staf-staf di 

daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada keseluruhan kegiatannya 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban 

secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. 

Unsur-unsur yang ada dalam SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah 

dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi 

Lingkungan Pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi 

dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern (Hendriani et al, 2012:3). 

Menurut Moeller(2007:4) menyampaikan pendapat bahwa pengendalian 

intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus  menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat 

dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

Anggaran yang berkualitas saja belum tentu menjamin keberhasilan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan apabila suatu rencana 

mempunyai kemungkinan kecil untuk berhasil  jika  tidak dilakukan 
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pengendalian. Dalam hal ini terdapat tiga aspek utama yang dapat mendukung 

keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam anggaran yaitu 

pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo : 2009 dalam edisah, 

2014).  

Unsur-unsur yang ada dalam SPIP mengacu pada unsure SPI yang telah di 

praktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara yag meliputi 

lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan engendalian, Informasi dan 

Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern (Hendriani et al, 2012:3). 

Seperti yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. LingkunganPengendalian. 

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan 

memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku 

positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan 

manajemen yang sehat. 

b. Penilaian Risiko.  

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi 

unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.Dalam rangka penilaian risiko 

pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan 

tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang 

undangan.Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang 

spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi 

Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga 

untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi 
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operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan 

rencana penilaian risiko. 

c. Kegiatan Pengendalian.  

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan 

Instansi Pemerintah dilaksanakan pada kegiatan pengendalian harus efisien dan 

efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas dan sifat dari tugas serta fungsi suatu instansi pemerintah yang 

bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan 

pokok Instansi Pemerintah dibawah ini : 

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan 

2. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan 

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

4. Pengendalian fisik atas aset 

5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 

6. Pemisahan fungsi 

7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 

9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya  

11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 

d. Informasi dan Komunikasi.  
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Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan 

pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana 

tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga 

memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan 

tanggungjawabnya. Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan 

waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib 

diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi  

2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 

e. Pemantauan Pengendalian.  

Pemantauan Internal harus dapat menilai informasi kinerja dari waktu ke 

waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat 

segara ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan 

melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil 

rekomendasi audit dan reviu lainnya. Pemantauan pengendalian intern pada 

dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu 

instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah 

perbaikan- perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan 

perkembangan.Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian 

serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.Pimpinan instansi harus 

menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern 
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dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik 

cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh 

karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu 

mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab 

rnasing-masing. 

2.1.5 Anggaran Dalam Islam 

Kebijakan anggaran dalam Islam memiliki prinsip yang bertujuan untuk 

mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distrubusi kekayaan 

berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat 

yang sama. Dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur`an-lah satu-satunya 

kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai 

pengeluaran atau pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran 

dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan 

ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum Hukum Islam seperti 

ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah. 

Sejalan untuk lebih berkembangnya suatu perekonomian, perlu adanya 

suatu kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu tindakan 

maupun strategi supaya ekonomi yang sedang berjalan diupayakan terus maju 

tanpa adanya suatu kelemahan yang mengakibatkan terjadinya inflasi, 

pengangguran dan lain sebagainya.  

Setiap Muslim mengharapkan hartanya dapat menjadi berkah 

baginya, dengan mengikuti tuntunan Alquran dan hadist sebagai rujukan utama. 

Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap 
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anggaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam kedua kitab 

tersebut. Perencanaan keuangan dalam syariah Islam adalah proses pengambilan 

keputusan untuk mencapai suatutujuan yang dikehendaki (mencari dan 

mengkonsumsi harta) dengan manajemen keuangan (perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian) dengan tidak bertentangan dengan 

syariat dan berbasis hukum Islam yaitu Al-qur’an dan Hadist. Perencanaan 

keuangan yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan 

(keselamatan), baik di dunia maupun di akhirat, seperti yangdiatur di dalam 

Alqur’an surat Al-Furqon ayat 67 : 

لَِك قََوام    َوالَِّذيَن إَِذا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذَٰ

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 

itu) di tengah-tengah antara yang demikian itu”. 

Melalui ayat ini, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengasihi orang 

yang mencari rejeki yang halal, membelanjakannya secara hemat (wajar), dan 

menyimpan kelebihannya untuk kepentingan di saat sulit dandi saat 

memerlukannya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan yang 

baik dan sesuai syariat menjadi faktor utama dalam mendapatkan kemaslahatan 

dunia dan akhirat.  

Dalam melakukan pengelolaan anggaran kita harus berprilaku adil dan 

jujur dalam segala hal.Dalam pelaksanaan/ pengelolaan anggaran yang disusun 

pemerintah harus spesifik dan jelas dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah 
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serta mudah dipahami oleh siapa saja yang bertanggung jawab.Sehingga tingkat 

perencanaan anggaran, penyerapan anggaran, dan sistem pengendaliannya dapat 

tercapai dan terlaksana dengan efektif.  Dan semua apa yang kita kerjakan dapat 

dipertanggungjawabkan. Seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahaqaf ayat 

19, yaitu : 

ا َعِملُوا ۖ َولِيَُوّفِيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ََل يُظْلَُمونَ   َولُِكّلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ

Artinya : “ Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang tiada dirugikan” 

Penjelasan surat di atas berisi bahwasanya Allah SWT pasti akan 

membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka 

kerjakan. Jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik, dan menunjukkan 

kinerja yang baik pula bagi organisasinya, maka ia akan mendapatkan hasil yang 

baik pula dari pekerjaannya dan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadistnya bersabda: 

“Tidaklah bergeser telapak kaki bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-

nya hingga ditanya lima perkara; umurnya untuk apa dia gunakan, masa mudanya 

untuk apa ia habiskan, hartanya darimana iadapatkan dan untuk apa ia belanjakan, 

dan apa yang ia perbuat dengan ilmu-ilmu yang telah ia ketahui.” (HR Tarmidzi). 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu tentang penganggaran 

disyariatkan bukan saja bagi seorang muslim, namun juga bagi seluruh umat 

manusia, karena di akhirat nanti kita semua akan ditanyadari mana harta kita 
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didapat dan dibelanjakan untuk apa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah 

mengatur dan mewajibkan umatnya untuk melakukan peenganggaran yang 

bertujuan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Kualitas Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sistem pengendalian internal pemerintah 

(SPIP) terhadap tingkat penyerapan anggaran, yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya disajikan dalam tabel berikut : 

Table II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Irma Aldina 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas DIPA, 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemerintah dan 

Sistem 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terhadap 

Tingkat 

Penyerapan 

Anggaran (studi 

Empiris Pada 

SKPD Kota 

Padang) 

Hasil   penelitian   pertama   

menunjukan bahwa kualitas dipa 

berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat penyerapan anggaran artinya 

apabila dokumen perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran dibuat dengan 

tepat waktu dan sesuai dengan 

kebutuhan, hal ini dilakukan agar 

dalam melaksanakan kebijakan  

anggaran   pada organisasi atau    

instansi pemeritah  dapat 

menggunakan  anggaran   yang 

sudah direncanakan dengan baik dan 

melaksanakan program pemerintah 

dengan tepat pada sasaran.Hasil 

penelitan kedua ini menyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal 

pemerintah berpengaruh signifikan  

positif terhadap  tingkat penyerapan 

anggaran  artinya sistem 

pengendalian internal pemerintah 

merupakan salah satu faktor penting 
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dalam mewujudkan tingkat 

penyerapan anggaran yang 

berkualitas karena dengan    adanya 

suatu  sistem  yang mengendalikan  

kegiatan  atau program   dan 

kebijakan pemerintah yang 

mengunakan dana anggaran bisa 

terlaksana dengan efektif dan efesien 

serta terkendali. Dan Hasil penelitian 

ketiga menunjukan bahwa sistem  

anggaran  berbasis kinerja   tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap  

tingkat penyerapan   anggaran. 

2 Ratih Seftianova 

(2913) 

Pengaruh 

Kualitas DIPA 

dan Akurasi 

Perencanaan 

Kas Terhadap 

Kualitas 

Penyerapan 

Anggaran Pada 

Satuan Kerja 

Wilayah KPPN 

Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas DIPA berpengaruh positif 

terhadap kualitas penyerapan 

anggaran, baik dari segi tingkat 

penyerapan anggaran maupun 

proporsionalitas penyerapan 

anggaran antar periode. Kualitas 

DIPA yang baik akan mendukung 

kelancaran serta ketepatan waktu 

dalam pelaksanaan anggaran 

sehingga penyerapan anggaran dapat 

lebih berkualitas. Selain itu, 

penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa akurasi perencanaan kas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas 

penyerapan anggaran baik dari segi 

tingkat penyerapan anggaran 

maupun proporsionalitas penyerapan 

anggaran antar periode. Hal ini dapat 

dijelaskan oleh pelaksanaan 

perencanaan kas yang belum optimal 
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sehingga kualitas penyerapan 

anggaran yang diharapkan belum 

dapat tercapai. 

3 Achmad 

Nasution (2016) 

Analisis 

Penerapan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemerintah 

(SPIP) Pada 

Inspektorat 

Kabupaten 

Boyolali 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwaPenerapan 

SistemPengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) diInspektorat  

Kabupaten Boyolali 

telahdilaksanakan dengan cukup 

baik baikitu dari segi lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, 

aktivitas pengendalian, informasi 

dan komunikasi, dan pemantauan 

dan pengendalian. Meskipun 

terdapat beberapa yang harus 

dilakukan oleh dispektorat Boyolali. 

4 Prasetyo Adi 

Priatno (2013) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penyerapan 

anggaran pada 

Satker lingkup 

pembayarn pada 

KPPN Blitar. 

Hasil dari penelitian ini Dari 15 

variabel yang di teliti, setelah 

disederhanakan dapat menghasilkan 

3 faktor baru yang berpengaruh 

terhadap penyerapan anggaran 

satuan kerja lingkup pembayaran 

KPPN Blitar yaitu Faktor 

Administrasi dan SDM,Faktor 

Perencanaan, dan Faktor Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

5 Miliasih (2012) Analisis 

keterlambatan 

penyerapan 

anggaran 

Penelitian dilakukan dengan 

statistika deskriptif menghasilkan 

dua faktor utama yang 

menyebabkan keterlambatan 
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belanja satuan 

kerja 

Kementerian 

Negara 

/lembaga TA 

2010 di wilayah 

pembayaran 

KPPN 

Pekanbaru. 

penyerapan anggaran belanja yaitu 

kebijaan teknis dan kultur 

pengelolaan anggaran di satuan 

kerja. 

6 Hindriani,dkk 

(2012) 

Anggelina 

(2013), Nur,dkk 

(2014) dan 

Metyani,dkk 

(2015) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Penerintah 

Terhadap 

Tingkat 

Penyerapan 

Anggaran. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian internal 

pemerintah berpengaruh positif 

terhadap tingkat  penyerapan 

anggaran karena jika penerapan 

sistem pengendalian internal 

pemerintah berjalan dengan baik 

makakinerjapemerintah dalam 

pengelolaan anggaran daerahakan 

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. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sistem pengendalian 
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internal pemerintah terhadap tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan 

teori, rumusan penelitian dan tinjauan pustaka penelitian terdahulu seperti yang 

telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini 

disajikan sebagai berikut : 

Gambar II.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dalam kerangka konseptual di atas, dapat diuraikan bahwa kualitas 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah mempengaruhi oleh tingkat penyerapan anggaran. Pada variabel 

X1: Kualitas DPA 

Indikator : 

1. Ketepatan waktu dalam 

penerimaan DPA 

2. Tidak adanya kesalahan 

dalam DPA 

3. Tidak adanya revisi 

DPA 

4. Tidak adanya tanda 

bintang/ blokir dalam 

DPA 

 
X2: Sistem Pengendalian 

Internal 

Indikator : 

1. Lingkungan 

pengendalian 

2. Penilaian resiko 

3. Kegiatan/aktivitas 

pengendalian 

4. Informasi dan 

komunikasi 

5. Pemantauan 

pengendalian 

Y : Tingkat 

Penyerapan 

Anggaran 

Indikator : 

1. Tepat 

2. Cepat 

3. Hemat 

4. Selamat 
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Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA), di ukur dengan indikator ketepatan 

waktu dalam penerimaan DPA, tidak adanya kesalahan dalam DPA, tidak adanya 

revisi DPA, dan tidak adanya tanda bintang. Kemudian pada variabel SPIP, di 

ukur dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pementauan pengendalian. 

Sedangkan pada variabel penyerapan anggaran, di ukur dengan indikator tepat, 

cepat, hemat, dan selamat. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terhadap 

Tingkat Penyerapan Anggaran 

Salah satu kriteria tingkat penyerapan anggaran yang  harus di penuhi 

yaitu salah satunya kualitas DPA karena jika dokumen pelaksanaan anggaran atau 

DPA direncanakan dengan matang dan tidak banyak revisianya maka sangat 

berguna untuk pengambil keputusan dalam pencairan dana yang akan diberikan 

kepada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan RENJA dan RKA 

pada setiap satuan kerja pemerintah. Kualitas DPA antara lain ditunjukkan dengan 

dengan ketepatan waktu dalam menerima DPA, tidak adanya kesalahan dalam 

DPA, tidak diperlukannya revisi DPA, tidak adanya tanda bintang, dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil survey penyerapan anggaran yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen 

pelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya 

penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Direktur 

Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan  yang menyatakan 
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bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah 

dokumen DPA yang masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan, 2011). 

Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan 

perlunya tindakan revisi terhadap DPA. Revisi DPA ini akan mempengaruhi 

penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu 

pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak 

sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu, jika dilakukan revisi maka 

kegiatan dan program belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas 

revisi turun.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2010) 

menunjukan bahwa aspek dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi 

ikut memiliki andil yang besar pada penyerapan anggaran. Selain itu, Murtini 

(2009) telah membuktikan bahwa faktor revisi dokumen pelaksanaan anggaran 

dan adanya tanda blokir berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan realisasi 

anggaran pada Departemen Perindustrian Republik Indonesia periode tahun 2008. 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 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. 

Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 
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H1 : Kualitas DPA berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. 

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap 

Tingkat Penyerapan Anggaran. 

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk 

membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal 

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian 

penggelapan (fraud). Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur 

yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan 

informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan 

yang berlaku (Aryani. 2013). 

Berdasarkan penelitian dari 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 

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. 

Dalam meningkatkan  penyerapan anggaran supaya  mencapai target 

serapan anggaran pemerintah maka sangat di perlukan sistem pengendalian 

internal pemerintah karena dengan adanya sistem pengendalian internal dalam 



39 
 

pemerintah sangat bermanfaat untuk mengendalikan semua kegiatan atau program 

yang di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan sistem ini 

juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan yang 

harus dilakukan dengan tepat waktu dan mengatasi resiko dalam penyelewengan 

dana anggaran yang akan terjadi kedepannya. 

Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Sitem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap 

tingkat penyerapan anggaran. 

2.4.3. Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 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.Pada tingkat 

organisasi, tujuan pengendalian interna berkaitan dengan keandalan laporan 

keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan 

operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. 

Hindriani,dkk (2012) dan Metyani,dkk (2015) membuktikan bahwa 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. Namun, Muhrom,dkk (2015) 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.   

Direktorat Jenderal Perbendaharaan  yang menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DPA yang 

masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan, 2011). Ketidaktepatan 

dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan 

revisi terhadap DPA. Revisi DPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran 

karena jadwal kegiatan harus diubah. 

Irma Aldina (2016) didalam penelitiannya membuktikan bahwa kualitas 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Namun, pada 

penelitian Emkhad (2012) menunjukan bahwa faktor kapasitas SDM, regulasi, 

lambatnya pengesehan anggaran tahun lalu berpengaruh terhadap minimnya 

penyerapan anggaran sedangkan kualitas DPA tidak berpengaruh terhadap tingkat 

penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis: 

H3: Terdapat pengaruh yang simultan antara kualitas Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap 

tingkat penyerapan anggaran. 


