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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1 Pemerintah Desa 

Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 

menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud 

dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 

lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. 

Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 
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keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku 

adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya. 

2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur 

mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai 

dengan pelaporan keuangan dengan rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2010:125 dalam Honga dan 

Ilat, 2014 : 279)  

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan 

keuangan publik dalm mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, 

mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam 

akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah 

pusat, namun juga daerah seperti desa. 

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan 

kebutuhannya mmempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan 

kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh 

kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang 

maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak 

ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Itu berarti 
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bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa 

(Rahmawati, 2012: 14). 

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan 

tugas dibidang pelayanan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 

No. 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin 

kuat. 

2.1.3 Akuntansi keuangan Daerah 

  Halim & Kusnufi (2010 : 48) menyatakan akuntansi keuangan 

daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan 

pelaporan transaksi-transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah 

daerah (kabupaten, kota/ provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam 

rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas 

pemerintahan daerah yang memerlukan. Pada entitas pemerintahan daerah 

laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Neraca 

3. Laporan Arus Kas dan 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

2.2 Pelaporan Keuangan 

 Pelaporan keuangan adalah sruktur dan proses yang menggambarkan 

bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan 

ekonomi dan sosial negara.  
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Dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 8 APBDesa terdiri atas : 

1. Pendapatan desa 

2. Belanja desa, dan 

3. Pembiayaan desa 

 Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang 

berguna bagi sejumlah besar pengguna, guna membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai oleh suatu entitas dalam 

mencapai tujuannya. 

2.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik 

  Bastian (2006), Laporan Keuanga sektor publik merupakan 

representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas sektor publik. Secara spesifik, tujuan khusus laporan keuangan sektor 

publik adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan 

keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas pengguna sumber daya 

yang dipercaya dengan cara : 

1. Menyedikan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya finansial. 

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta 

komitmennya. 
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4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan 

perubahan di dalamnya. 

5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja 

entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 

2.2.2 Laporan Realisasi Anggaran 

 (Liando dan Elim, 2016 : 4) Standar Akuntansi Pemerintah (2010 : 

70) menyebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode 

pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan 

informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara 

tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan 

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan 

eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat Laporan 

Realisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu 

entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan 

cara menyajikan laporan secara komperatif. 
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2.2.3 Format Laporan Realisasi Anggaran 

Tabel 2.1  

Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah 

PEMERINTAH  PROVINSI/KABUPATEN /KOTA 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

No Uraian 
Anggaran Realisasi 

(%) 
Realisasi 

20X1 20X1 20X0 

1 PENDAPATAN         

2    PENDAPATAN ASLI DAERAH          

3         Pendapatan Pajak Daerah  Xxx xxx Xxx Xxx 

4         Pendapatan Retribusi Daerah Xxx xxx Xxx Xxx 

5 
        Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan  

Xxx xxx Xxx Xxx 

          Daerah yang Dipisahkan         

6         Lain-lain PAD yang sah Xxx xxx Xxx Xxx 

   7 
               Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 

s/d 6) Xxxx xxxx xxxx Xxxx 

8           

9    PENDAPATAN TRANSFER         

10 
        TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 

DANA PERIMBANGAN         

11         Dana Bagi Hasil Pajak Xxx xxx Xxx Xxx 

12         Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Xxx xxx Xxx Xxx 

13         Dana Alokasi Umum Xxx xxx Xxx Xxx 

14         Dana Alokasi Khusus Xxx xxx Xxx Xxx 

15                 Jumlah Pendapatan Transfer Dana  xxxx xxxx xxxx Xxxx 

  Perimbangan (11 s/d 14)         

16           

17 
        TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – 

LAINNYA         

18         Dana Otonomi Khusus xxx xxx Xxx Xxx 

19         Dana Penyesuaian xxx xxx Xxx Xxx 

20 
               Jumlah Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

21 
 

        

22 
        TRANSFER PEMERINTAH 

PROVINSI          

23         Pendapatan Bagi Hasil Pajak  xxx xxx Xxx Xxx 

24         Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

25 
               Jumlah Transfer Pemerintah 

Provinsi (23 s/d 24)  xxxx xxxx xxxx Xxxx 

26 
                    Total Pendapatan Transfer (15 + 

20 + 25) xxxx xxxx xxxx Xxxx 
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27           

28    LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH         

29         Pendapatan Hibah xxx xxx Xxx Xxx 

30         Pendapatan Dana Darurat xxx xxx Xxx Xxx 

31         Pendapatan Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

32 
            Jumlah Lain-lain Pendapatan yang    

            Sah (29 s/d 31) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

33               JUMLAH PENDAPATAN(7+26+32) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

34  

        35 BELANJA 

36    BELANJA OPERASI          

37         Belanja Pegawai  xxx xxx Xxx Xxx 

38         Belanja Barang  xxx xxx Xxx Xxx 

39         Bunga xxx xxx Xxx Xxx 

40         Subsidi xxx xxx Xxx Xxx 

41         Hibah xxx xxx Xxx Xxx 

42         Bantuan Sosial xxx xxx Xxx Xxx 

43                Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

44           

45    BELANJA MODAL         

46         Belanja Tanah xxx xxx Xxx Xxx 

47         Belanja Peralatan dan Mesin  xxx xxx Xxx Xxx 

48         Belanja Gedung dan Bangunan  xxx xxx Xxx Xxx 

49         Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  xxx xxx Xxx Xxx 

50         Belanja Aset Tetap Lainnya  xxx xxx Xxx Xxx 

51         Belanja Aset Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

52                Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

53           

54    BELANJA TAK TERDUGA         

55         Belanja Tak Terduga xxx xxx Xxx Xxx 

56         Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)  xxxx xxxx xxxx Xxxx 

57                JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

58           

59 TRANSFER         

60    TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA         

61         Bagi Hasil Pajak xxx xxx Xxx Xxx 

62         Bagi Hasil Retribusi xxx xxx Xxx Xxx 

63         Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

64 
                JUMLAH TRANSFER/BAGI 

HASIL KE DESA (61 s/d 63) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

65 
              JUMLAH BELANJA DAN 

TRANSFER (57 + 64)   

  

xxxx 

  

xxxx 

  

xxxx 

  

Xxxx 

66                 

    
67                    SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) xxxx xxxx xxxx Xxxx 
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68                      

69  PEMBIAYAAN         

70 

 

        

71    PENERIMAAN PEMBIAYAAN          

72         Penggunaan SiLPA  xxx xxx Xxx Xxx 

73         Pencairan Dana Cadangan xxx xxx Xxx Xxx 

74 

        Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan xxx xxx Xxx Xxx 

75         Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx Xxx Xxx 

76         Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah  xxx xxx Xxx Xxx 

          Daerah Lainnya          

77 

        Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 

Keuangan Bank  xxx xxx Xxx Xxx 

78 

        Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 

Keuangan Bukan Bank xxx xxx Xxx Xxx 

79         Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi xxx xxx Xxx Xxx 

80         Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

81 

        Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 

Perusahaan Negara xxx xxx Xxx Xxx 

82 

        Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 

Perusahaan Daerah xxx xxx Xxx Xxx 

83 

        Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 

Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

84                Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

85           

86    PENGELUARAN PEMBIAYAAN          

87         Pembentukan Dana Cadangan  xxx xxx Xxx Xxx 

88         Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx Xxx Xxx 

89 

        Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 

Negeri - Pemerintah Pusat  xxx xxx Xxx Xxx 

90 
        Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

91 

  Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 

Lembaga Keuangan Bank  xxx xxx Xxx Xxx 

92 
       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 
- Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx Xxx Xxx 

93 

     Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

– Obligasi xxx xxx Xxx Xxx 

94 
        Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

95 

        Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 

Negara  xxx xxx Xxx Xxx 

96 
        Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 
Daerah  xxx xxx Xxx Xxx 

97 

        Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya xxx xxx Xxx Xxx 

98                Jumlah Pengeluaran ( 87 s/d 97)  xxxx xxxx xxxx Xxxx 

99                     PEMBIAYAAN NETO (84 - 98) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

100           

101 
                    Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (67 + 99) xxxx xxxx xxxx Xxxx 

Sumber : Bastian, Indra (2006) 
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2.2.4 Definisi Anggaran 

 (Mahsun, 2013 dalam Dien, Tinangon, dkk, 2014 : 3) menyatakan 

bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang 

pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam 

satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek 

organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana 

keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya 

ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk 

bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting 

yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan 

ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

2.2.5 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(Halim dan Iqbal, 2012 dalam Honga dan Ilat, 2014 : 280) Kebijakan 

menyusun anggaran didasarkan pada struktur dari APBD yang terdiri atas : 

1. Pendapatan daerah 

2. Belanja daerah 

3. Pembiayaan daerah 

Pendapatan daerah meliputi semua uang melalui rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta 

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah mencakup semua 

pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang 
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mengurangi ekuitas dana lancar, dam merupakan kewajiban daerah 

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi 

semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali dan 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

2.2.6 Siklus Anggaran 

Pembuatan Anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada 

organisasi sektor publik pembuatan anggaran umumnya melewati 

lima tahapan : 

1. Persiapan (Preperation) 

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format 

anggaran yang akan di pakai. Kemudian, setiap unit di 

pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan 

dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di- review dan 

diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan 

disetujui oleh kepala pemerintahan. 

2. Persetujuan Lembaga Legislatif (Legislative enectment) 

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan 

persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite 

anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh 

pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak 

anggaran tersebut. Selain itu, diadakan juga dengar pendapat 
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(public hearing) sebelum nantinya lembaga legislatif 

menyetujui atau menolaknya. 

3. Administrasi (Administration) 

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik 

pengumpulan pendaptan yang di targetkan maupun 

pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan 

dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses 

administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan 

belanja yang sah. 

4. Pelaporan (reporting) 

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu 

tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak bisa 

terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung 

selama proses pelaksanaan. 

5. Pemeriksaan (post-audit) 

Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran 

diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. 

Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik 

(feedback) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. 
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Gambar 2.1 

 Siklus Anggaran 

 

Sumber : Nordiawan & Hertianti (2010) 

 

2.3 Analisis Pendapatan 

 (Mahmudi, 2006 dalam Honga dan Ilat, 2014 : 280) dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut 

untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat 

kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat 

bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana 

perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi maka 

daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan 

masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi 
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tingkat kemandirian keuangan maka daerah memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya. 

Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis 

pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Melalui 

laporan realisasi anggaran maka dapat dilakukan analisis pendapatan daerah 

antara lain dengan cara : 

1. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan 

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya 

selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran 

yang disajikan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu 

pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. 

Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal yang perlu dilakukan oleh 

pembaca laporan adalah : 

a. Melihat besarnya selisih atau varians anggaran pendapatan dengan 

realisasinya baik secara nominal atau persentase 

b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar 

c. Melihat signifikan atau tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total 

pendapatan 

d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan 

2. Analisis Derajat Desentralisasi 

Derajat Desentralisasi = 
                      

                       
      

     Sumber : Honga dan Ilat (2014) 
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3. Rasio Efektifitas Dana Perimbangan 

Rasio Efektifitas DP = 
                       

                      
      

        Sumber : Mahsun (2013) dalam Dien, tinangon dan walandouw (2014) 

2.4 Analisis Belanja Daerah 

 (Mahmudi, 2006 dalam Honga dan Ilat, 2014 : 281) Analisis belanja 

daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah 

telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Sejauh mana 

pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, meghindari pengeluaran yang 

tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya 

sistem penganggaran berbasis kineja, semangat untuk melakukan efisiensi 

(penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap 

pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk 

menghabiskan anggaran yang berakibat pemborosan anggaran, tetapi hendaknya 

berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Berdasarkan informasi pada 

laporan realisasi anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya 

analisis belanja antara lain : 

1. Analisis Varians belanja 

Dalam hal belanja, anggran merupakan batas maksimum pengeluaran yang 

boleh dilakukan. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik 

kinerjanya apabila direalisasi belanja tidak melebihi dari yang 

dianggarkan. Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau 

selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan 
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realisasi yang disajikan, biasanya, pembaca dapat mengetahui secara 

langsung varians atau besar selisih anggaran belanja dalam bentuk 

nominala atau persentase. Selih anggran belanja dikategorikan dalam dua 

jenis : 1) selisih disukai (favourable variance), dan 2) selisih tidak disukai 

(unfavourable variance). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari 

anggarannya maka disebut (favourable variance), sedangkan jika 

realisasinya lebih besar dari anggarannya maka disebut (unfavourable 

variance). Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varian 

adalah : 

a. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut 

cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan ? 

b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atua tidak ? 

c. Berapa tingkat selisih (varians) yang bisa ditoleransi. 

Varians belanja daerah dapat dihitung menggunakan rumus : 

Varians = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 

        Sumber : (Mardiasmo, 2009 dalam Kasi, 2013) 

2. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja 

Rasio Belanja Modal =
                       

                    
      

Rasio Belanja Langsung=
                      

                    
      

Rasio Belanja Tidak Langsung=
                          

                    
      

      Sumber : Honga dan Ilat (2014) 
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3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja  

Rasio Efisiensi Belanja =
                  

                
      

Sumber : Honga dan Ilat (2014) 

2.5 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah 

Kasi (2013 : 2019) Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk 

mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja 

memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya 

dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan 

jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun dengan 

paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan 

belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis 

pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan 

masing-masing belanja.  

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang 

seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka pendek dapat mengganggu 

kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah ( Liando dan Elim 2016). 

                         
                                        

                        
 

 Sumber : Mahmudi, 2011 dalam Kasi,  2013 

2.6 Dana Perimbangan 

 (Darise, 2008 dalam Aprizay, Darwanis, dkk, 2014 : 142) menyebutkan 

bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
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yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan 

dengan memperlihatkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. 

2.7 Belanja Daerah  

  Wati dan Fajar (2017 : 62) belanja daerah merupakan pengeluaran 

pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan 

daerah. Menurut Ferreiro, 2009 dalam Wati dan Fajar ( 2017 : 62), “government 

expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure”. 

Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis 

berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan 

identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala proritas menurut ukuran 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Honga dan Ilat (2014 : 281) menyatakan dalam hal belanja daerah terdapat 

ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang 

boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai 

baik kinerjanya apabila realisasi anggaran belanja tidak melebihi dari yang di 

anggarkan. 

2.8 Belanja Modal 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 
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memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. belanja modal meliputi, 

belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset 

tak berwujud. 

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap 

yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Alokasi belanja 

modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam 

pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan, peran 

proses penganggaran sangatlah signifikan.penggunaan pendekatan penganggaran 

berbasis kinerja tentunya kan semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan 

outcome hingga akhirnya dijelaskan kedalam angka-angka pada pos belanja 

modal APBD (Puspitasari, 2015 dalam Muda, Bukit, dkk, 2018 : 138). 

2.9 Kinerja Keuangan 

 (Bastian, 2006 dalam Hongan dan Ilat, 2014 : 280) menyatakan Kinerja 

adalah gambara mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah 

kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan 

individu atau kelompok. Kinerja bisa diketahui apabila individu atau kelompok 

tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang 

hendak dicapai. Tanpa tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak 

mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.  
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2.10   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

PENELITIAN 

1. Maskuna, Djaelani 

dan Khoirul (2017), 

meneliti tentang 

“Analisis Pengaruh 

Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah 

(APBD) Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kota Blitar Tahun 

2011-2015” 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

desentralisasi 

kontribusi 

pendapatan asli 

daerah dari total 

pendapatan daerah 

masih kurang, jika 

dilihat dari rasio 

derajat desentralisasi 

termasuk dalam 

kategori kurang. Jika 

dilihat dari 

presentasi 

kemandirian 

keuangan daerah, 

kota Blitar masih 

lebih dominan 

menggunakan dana 

dari pemerintah 

pusat atau daerah 

tidak mampu 

melakukan otonomi 

daerah. Dilihat dari 

Objek penelitian ini 

yaitu laporan 

realisasi anggaran 

kota blitar. 

Penelitian 

terdahulu hanya 

meneliti pengaruh 

anggaran 

pendapatan dan 

belanja daerah 

terhadap kinerja 

keuangan Kota 

Blitar, sedangkan 

penelitian 

selanjutnya 

menganalisa 

pertumbuhan 

belanja sebagai 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

menggunakan 

metode yang sama.  

Metode yang 

digunakan adalah 

analisis kuantitatif 

deskriptif. 
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pertumbuhan 

pendapatan 

dikategorikan 

pertumbuhannya 

positif karena 

pemerintah daerah 

mampu 

mempertahankan 

bahkan meningkatan 

pencapaian dari 

tahun sebelumnya. 

pembaruannya. 

Penelitian 

selanjutnya 

menggunakan 

analisis varians 

dalam menganalisa 

pertumbuhan 

belanja daerah. 

2. Makka, Saerang 

dan Elim (2015), 

meneliti tentang 

“Analisis Kinerja 

Belanja Daerah 

Dalam Laporan 

Realisasi Anggaran 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 

Daerah Di Kota 

Kotamobagu” 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

analisis varians 

belanja tahun 

anggaran 2013-2014 

menunjukkan kinerja 

yang baik, dari hasil 

analisis pertumbuhan 

belanja yang sangat 

mempengaruhi 

kenaikan 

pertumbuhan jumlah 

belanja adalah 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui kinerja 

belanja dalan LRA 

pada Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan Aset 

Daerah di kota 

Kotamobagu T.A 

2013-2014. 

Penelitian 

selanjutnya 

meneliti tentang 

Menggunakan 

metode yang sama 

yaitu analisis 

deskriptif. 
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belanja barang dan 

jasa. Kemudian 

dilihat dari analisis 

perhitungan rasio 

efisiensi belanja, 

kota Kotamobagu 

telah melakukan 

penghematan selama 

tahun anggaran 

2013-2014. 

anggaran realisasi 

pendapatan dan 

belanja daerah 

untuk menilai 

kinerja keuangan 

dan pertumbuhan 

daerah. 

3. Tenda, Sabijono 

dan Tirayoh (2014), 

meneliti tentang 

“Analisis Realisasi 

Anggaran Belanja 

Daerah Pemerintah 

Kota Manado T.A 

2010-2012”. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak terjadi 

kenaikan atau 

penurunan yang 

signifikan, khusus 

nya pada belanja 

bantuan sosial, 

belanja hibah, dan 

belanja infrastruktur. 

Surplus karena 

anggaran yang 

diterima lebih besar 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

menganalisis 

efektifitas dan 

efesiensi Realisasi 

Anggaran Belanja 

Daerah. Hanya saja 

penelitian 

selanjutnya 

menganalisa 

anggaran 

pendapatan terlebih 

dahulu dan 

Menggunakan 

metode yang sama, 

yaitu : analisis 

deskriptif kuantitatif. 
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dari pada anggaran 

realisasi. 

kemudian 

menganalisa 

kinerja keuangan 

melalui realisasi 

anggaran 

pendapatan dan 

belanja daerah. 

4. Honga dan Ilat 

(2014), meneliti 

tentang “Analisis 

Realisasi Anggarang 

Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Pemerintah Bitung”. 

Hasil pnelitian 

menunjukkkan 

bahwa APBD 

pemerintah kota 

Bitung terealisasi 

dengan baik tidak 

melebihi target yang 

di anggarkan. 

 

penelitian ini 

menganalisa 

realisasi 

pendapatan dan 

belanja daerah 

pemerintah kota 

Bitung. Sedangkan 

penelitian 

selanjutnya akan 

meneliti tentang hal 

yang sama, namun 

juga menganalisa 

kinerja keuangan 

dan pertumbuhan 

belanja daerah. 

Metode yang 

digunakan adalah 

analissi deskriptif 

kuantitatif menurut 

analisis rasio-rasio 

keuangan. 

5. Dien, Tinangon, Hasil penelitian Penelitian ini Metode yang 
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dan Walandow 

(2014), meneliti 

tentang “Analisis 

Laporan Realisasi 

Anggaran Untuk 

Menilai Kinerja 

Keuangan Pada 

Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kota Bitung”. 

menunjukkan bahwa 

efektivitas 

penerimaan PAD di 

dinas pendapatan 

kota bitung sangat 

efektif selama tahun 

anggaran 2009-2013, 

namun tingkat 

efisiensi anggran 

belanja secara 

keseluruhan kurang 

efisien karena 

penggunaan 

anggaran belanja 

yang terlalu tinggi. 

meneliti kinerja 

keuangan dinas 

pendapatan kota 

Bitung dari LRA 

tahun 2009-2013. 

Sedangkan 

penelitian 

selanjutnya 

meneliti hal yang 

sama namun 

ditambah dengan 

menganalisa 

pertumbuhan 

belanja dari tahun 

ketahun dan tempat 

yang berbeda. 

digunakan yaitu 

deskriptif kuantitatif 

menggunakan 

analisis rasio 

efektivitas dan 

efisiensi.  

 

6. Kasi (2013), 

meneliti tentang 

“Analisis Varians 

Dan Pertumbuhan 

Belanja Daerah Pada 

Pemerintah 

Kabupaten Minahasa 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

penyusunan 

anggaran Kabupaten 

Minahasa Utara 

baik, tapi 

penggunaan 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

besarnya nilai 

varians dan 

pertumbuhan 

belanja daerah pada 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

analisis deskriptif.  

 



39 
 

Utara”. anggaran masih 

kurang efektif, 

dilihat dari realisasi 

belanja lebih kecil 

dari anggaran 

belanja. Dan 

pertumbuhan belanja 

dari dari Pemerintah 

Kabupaten Minahasa 

Utara dari tahun ke 

tahun mengalami 

kenaikan, alasan 

kenaikan belanja 

daerah biasanya 

dikaitkan dengan 

perubahan kurs 

rupiah. 

Kabupaten 

Minahasa Utara. 

Sedangkan 

penelitian 

selanjutnya untuk 

mengetahui 

pertumbuhan 

belanja pada 

Kepenghuluan 

Bangko Sempurna. 

7. Kainde (2013), 

meneliti tentang 

“Analisis Varians 

Dan Pertumbuhan 

Belanja Daerah Pada 

Pemerintah Kota 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

pertumbuhan belanja 

kota Bitung 

mengalami kenaikan 

dari tahun ketahun, 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui nilai 

varians dan 

pertumbuhan 

belanja daerah pada 

Metode yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif. 
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Bitung”. tapi penggunaan 

anggaran masih 

belum efektif. 

 

Pemerintah Kota 

Bitung. 

 

2.11  Akuntansi Dalam Perspektif Islam 

Q.S Al-Baqarah : 282 

 

Artinya “Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
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maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang behutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara 

kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan dianra orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan 

janganlah kamu bosan menuliskannya , untuk batas waktunya baik (utang itu) 

kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kemada ketidakraguan, 

kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan 

ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan 

begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu 

suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 

 Surah Al-Baqarah : 282, perintah Allah untuk mencatat transaksi yang 

bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa 

menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Praktik akuntansi pada masa 

rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk 
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mencatat transaksi bersifat tidak tunai dalam surah Al-baqarah : 282 (Yaya, 

Martawireja, dan Abdurahim, 2016). Ayat ini menegaskan adanya kewaspadaan 

dan pencegahan dari tidak kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi. 

2.12 Pemerintahan dalam perspektif islam 

Q.S An-Nahl : 97 

 

Artinya : “Barang siap yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan padanya 

kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan”. 

 Dalam surah ini, semakin menguatkan pendapat bahwa untuk mencapai 

paripunanya sebuah kebahagian dan kesejagteraan, harus ada peran dan kesertaan 

Allah SWT didalamnya. Salah satu indikator utama dalam kesejahteraan adalah 

ketenangan atau rasa aman dan tentram. Untuk itu hendaklah dalam pemerintahan 

seorang pemimpin memiliki ketaata kepada Allah. Untuk mewujudkan 

pemerintahan yang sejahtera dengan mengerjakan kebajikan dalam tugasnya. 

Dengan mengemban tanggung jawab yang diseratai dengan ketaatan akan 

menciptakan sebuah pemerintahan yang tenang, aman dan tentram. 
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Q. S An-Nisa : 58 

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat. 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang 

berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang dipercayakan 

kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanat Allah SWT 

terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain ; melaksanakan apa 

yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah SWT 

berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) 

kepada-Nya. 

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain ; 

mengembalian titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak 

menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di 

dalamnya ialah  sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan 

tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan 
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hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan 

Allah SWT dalam ayat ini. 

Amanat seorang pemimpin adalah memberikan hak atas rakyatnya sebagaimana 

mestinya dan jujur dalam tugasnya. Apa yang menjadi hak rakyat hendaknya 

tersampaikan dengan baik, dan masyarakat melaksanakan tanggungjawabnya 

sebagaimana harusnya. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang sejahtera 

terhidar dari ketidakseimbangan antara hak dan tanggungjawab.  

 


