
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk 

melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintahan harus 

mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu yang dicita-

citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan 

dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. 

Seperti telah diuraikan di muka bahwa pada hakikatnya, tugas pemerintah 

yang penting adalah dalam hal pengurusan keuangan negara yang mencakup 

seluruh bidang yang intinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

pemerintah. Oleh karena itulah,maka rencana-rencana pemerintah untuk 

melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan 

dalam bentuk anggaran. 

Anggaran adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan 

dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya Siregar (2013:113). 

Penyusunan anggaran adalah suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun 

berdasarkan kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan 

organisasi. 

Penganggaran merupakan rencana kerja yang dibuat perusahaan untuk 

memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam perusahaan. Anggaran 

digunakan sebagai pengendalian untuk membuat suatu kegiatan. Anggaran 
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juga dapat digunakan sebagai awal dari perencanaan yang akan dilaksanakan 

untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. 

Anggaran biasa bersangkutan dengan masalah keuangan, baik 

keuangan Negara maupun keuangan daerah. Undang-undang yang mengatur 

tenteng keuangan Negara 17 tahun 2003 pasal3 ayat 1 yang berbunyi bahwa 

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, 

efisien, ekonomi, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keuangan daerah juga diatur 

dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi keuangan daerah dikelola secara tertib 

taat kepada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. 

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan uang melalui rekening kas umum 

daerah,yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan asli daerah 

(PAD),dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah diakui sebagai pengurangan nilai 

keyakinan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja 

daerah terdiri dari semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang 

mengurangi ekuitas dana lancar, di mana merupakan kewajiban daerah dalam 
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satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota 

yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan (Rangga dan Novelsyah, 2014:35). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud 

pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-

undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran 

pembiayaan. Pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan bukan pajak, 

dan hibah. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Belanja terperinci menurut organisasi, fungsi 

dan jenis belanja. 

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah 

negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Rancangan 

APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Tentang pembiayaan isinya antara 

lain disebutkan, dalam hal APBN diperkirakan defisit,ditetapkan sumber-

sumber pembiayaan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana 

penggunaan surplus anggaran kepada DPR. 

Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan 

kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-

lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan,kemudian dilakukan 

pembahasan bersama antara pemerintah pusat dengan DPR untuk membahas 
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kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap 

kementerian negara/lembaga dalam penyusunan anggaran. 

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN,menteri/pimpinan 

lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang, menyusun rencana 

kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya, 

berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapainya. Rencana kerja dan anggaran 

tersebut disertai perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun 

anggaran yang sedang disusun, disampaikan kepada DPR untuk dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, dan hasil pembahasan 

tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan 

rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya, sedangkan 

ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pemerintah pusat mengajukan rancangan UU-APBN, disertai Nota 

Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR bulan Agustus 

tahun sebelumnya. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan 

perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RRU-APBN. 

Pengambilan keputusan oleh DPR selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum 

tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan Muindro Renyowijoyo 

(2013:46). 

Setelah mengetahui beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program, hal ini selanjutnya adalah bagaimana 

mengalokasikan anggaran yang tersedia. Mengalokasikan anggaran berarti 
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melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan 

anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. 

Setelah semua tahap diketahui, maka penyusunan anggaran pun dapat 

dimulai. Dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan yang akan 

dijalankan. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau 

memiliki rincian tugas yang bagian umum mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan 

kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, tata 

usaha, rumah tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), 

protokoler pimpinan dan pengelolaan kinerja. 

Anggaran yang terdapat pada bagian keuangan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau adalah Anggaran Belanja 

Pegawai,  Anggaran Belanja Barang, Anggaran Belanja Modal dan sifat 

keungannya terbuka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan penelitian terhadap 

“ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI 

PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL 

PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu apakah penyusunan anggaran 
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belanja pegawai  di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Provinsi Riau Telah sesesuai dengan kebutuhan secara efektif?. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyusunan 

anggaran belanja pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan secara efektif. 

b. Manfaat penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 

Riau 

Sebagai bahan masukan dan informasi tambahandari 

penyusunan anggaran belanja pegawai serta memperbaiki kinerja di 

masa yang akan datang 

2. Bagi Peneliti 

Dapat memperluas dan menambah wawasan tentang 

penyusunan anggaran belanja pegawai serta mendapatkan pengalaman 

dan pengetahuan yang berharga dalam penulisan tugas akhir ini. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya di bidang ilmu 

akuntansi terutama tentang penyusunan anggaran belanja pegawai. 

 

  



 7 

1.4 Metode Penelitian 

a. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau. JL. Sudirman NO 249 Pekanbaru. 

c. Sumber Data Penelitian  

1. Data Primer 

 Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. Data tersebut di peroleh dari pegawai 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Provinsi Riau. 

2. Data Sekunder 

 Yaitu data-data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data 

yang telah disusun sebelumnya oleh pihak Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa laporan anggaran belanja pegawai. 

 

1.5 Sistematis Penulisan  

Secara garis besar, pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 4 

bab dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang terdiri 

dari sejarah singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau, visi dan misi, struktur 

organisasi, wewenang serta tanggung jawab dan aktivitas 

dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Provinsi Riau. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek di 

antaranya pengertian Anggaran, penyusunan anggaran, 

anggaran belanja pegawai. 

BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup yang mengurangi tentang 

kesimspulan dan saran yang diperlukan. 


