
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah proses penting 

yang sering kali menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi sektor publik 

terutama pemerintah. Perencanaa dan penganggaran yang baik di artikan sebagai 

fungsi utama dalam manajemen pembangunan dengan proses perencanaan dan 

penganggaran yang baik kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisiensi 

dan efektif dengan harapan untuk mencapai suatu tujuan dengan hasi yang 

optimal dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Anggaran menunjukan komitmen formal manajemen untuk melakukan 

tindakan positif agar kejadian sesungguhnya sejalan dengan rencana yang telah di 

tetapkan. Anggaran juga merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan 

perencanaan strategik telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting 

karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat 

menggagalkan perencanaan yang sudah di susun. (Bastian Bustami:2009) 

Untuk pencapaian hasil yang optimal tersebut sangat di perlukan sebuah 

laporan yang mampu memberikan suatu informasi kejadian peristiwa yang 

disusun secara sistematis dalam suatu periode tertentu yang berisikan data-

data,baik data yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Sehingga 

dengan adanya data tersebut mampu membatu dan mengoptimalkan 

fungsipengawasan, kontrol dan evaluasi penganggaran yang telah di rencanakan 
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bersama dan sudah tentu dengan harapan untuk pencapaian tujuan yang sesuai dan 

tepat sasaran oeh suatu organisasi,perusahaan dan instansi tertentu. 

Anggaran tidak hanya di perusahaan saja,tetapi juga dininstansi 

pemerintahan. Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi daerah meliputi berbagai 

aspek, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,bentuk dan 

struktur di daerah, serta hubungan antara  pemerintah dengan masyarakat pihak 

ketiga 

Salah satu titik krisis dari sebuah anggaran adalah terletak pada 

penggunaan biaya rutin yang merupakan bagian dari anggaran rutin dari sebuah 

instansi. Biaya anggaran rutin sebagai sinonim dari biaya yang harus di keluarkan 

yang cenderung meningkat dari waktu kewaktu sehingga fungsi pengawasan dan 

evaluasi perlu di perhatikan secara baik untuk menghindari kesalahan dalam 

penggunaan dana dari anggaran rutin tersebut. ( Tamjon:2010). 

Pelaporan anggaran merupakan tahap akhir dari siklus anggaran. Tahap 

pelaporan dan evaluasi anggaran ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap 

implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian 

manajemen yang baik. Maka tahap laporan anggaran tidak akan menemui banyak 

masalah. 

Laporan penggunaan anggaran rutin juga perlu dilakukan pada dinas 

dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol dalam 

pertanggungjawaban dari masing-masing jabatan dalam penggunaan anggaran 
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rutin yang telah disetujui melalui pertimbangan dan persetujuan APBD oleh 

anggota DPRD. 

Dalam menjalankan kegiatan operasional, dinas berkaitan dengan 

penggunaan anggaran rutin seprti gaji dan tunjangan pegawai, biaya jasa kantor, 

biaya pembelian alat kantor, dan biaya lainnya, yang sering dilakukan untuk 

kepentingan kelancaran kegiatan operasional. Sehingga sangat di perlukan sekali 

laporan penggunaan anggaran rutin yang telah di lakukan sehingga bisa 

dipertanggungjawabankan oleh yang menggunakannya. 

Dinas pariwisata provinsi riau dalam membuat laporan penggunaan rutin 

melalui beberapa siklus dan tahap pencatatan akuntansi dan transaksi keuangan 

yang di lakukan seperti, pencatatan dari transaksi berdasarkan kejadiannya 

kedalam jurnal umum kemudian kebuku besar dan seterusnya sampai kepada 

bentuk laporan dari penggunaan anggaran rutin setiap bulannya yang dilaporkan 

kepada kas bendahara keuangan daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola 

keuangan daerah. 

Memandang sebuah kepentingan laporan penggunaan anggaran rutin pada 

dinas yang merupakan sebagai tahap akhir dari proses penganggaran yang 

mencangkup aspek akuntabilitas, penuulis tertarik untuk mengambil permasalahan 

tersebut sehingga di harapkan nantinya setelah penelitian ini mampu memberikan 

gambaran secara jelas dan rinci tentang bentuk laporan penggunaan anggaran 

rutin secara nyata di dalam sebuah instansi sehingga penulis menetapkan judul 

dari penulisan tugas akhir ini dengan judul: “LAPORAN PENGGUNAAN 

ANGGARAN RUTIN PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU” 
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1.2  Perumusan Masalah 

Apakah penggunaan anggaran rutin pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

telah direalisasikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan peraturan 

pemerintah Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah mengetaahui 

penggunaan anggaran rutin pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah Menteri dalam Negeri No 

13 Tahun 2006. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

lebih luas mengenai praktek akuntansi dalam penggunaan anggaran 

rutin yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintahan. 

b. Bagi instansi, sebagai pendoman dan memberikan informasi tambahan 

untuk menyempurnakan bagi dinas dalam penggunaan anggaran rutin 

dimasa yang akan datang. 

c. Bagi penulis, sebagai bahan informasi bagi penulis lainnya dalam 

penelitian mengenai penggunaan anggaran rutin. 
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1.4  Metode Penelitian 

1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bagian keuangan Dinas Pariwisata 

Provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman , Kompleks Bandar Seni Ali Haji, 

MTQ Pada Tanggal 07 Jumi 2017. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang di kumpulkan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari pihak instansi pemerintah 

pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau, melalui wawancara kemudian 

diolah dan disusun kembali oeh penulis,antara lain mengenai 

transaksi,jurnal belanja,buku besar,dan daftar saldo. 

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari Dinas pariwisata 

Provinsi riau dalam bentuk jadi, misalnya sejarah singkat instansi 

pemerintah pada dinas Pariwisata Provinsi Riau, Struktur 

organisasi,dan pelaporan penggunaan anggaran rutin. 

3. Metode Pengumpuan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi dan wawancara (interview) yaitu dengan 

mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian keuangan untuk 

memperoleh data yang mengenai anggaran rutin dinas pariwisata provinsi rau, 

bagian Tata Usaha untuk memperoleh data yang mengenai sejarah 

singkat,struktur organisasi,dan ruang lingkup dinas. 
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1.5 Teknik Analisis data 

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu meneliti dan membahas data yang ada kemudian 

menganalisis data dengan membandingkan kenyataan pada dinas dengan teori 

yang telah dipelajari kenmudian dari analisis ini ditarik kesimpulan dan saran-

saran yang di harapkan dimasa yang akan datang.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini terbagi dalam empat bab dan masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun pokok permasalahaan tiap bab 

tersebut akan penulis uraikan dalam garis-garis besarnya saja sebagai berikut: 

BAB I    :    PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat instansi pemerintah, 

struktur organisasi, dan aktivitas instansi pemerintahan. 

BAB III  :  URAIAN TEORI DAN PRAKTIK 

Bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penggunaan anggaran rutin baik secara teori maupun secara pratek. 

BAB IV  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian, yang memuat 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga 

memuat saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi instansi 

pemerintahan.  


