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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan dengan anggaran yang  

 telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas 

dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya 

terhadap peraturan perundang–undangan. Seiring dengan reformasi dibidang 

keuangan Negara maka perlu dilakukan perubahan–perubahan diberbagai 

bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat 

berjalan dengan baik. 

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang 

akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan 

informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai 

dengan tujuan masing–masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah 

adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang 

berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam 

rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan 

yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan 
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dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah sehingga good governance dapat tercapai. 

Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat 

diimplementasikan menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

(SIKAD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan ini 

diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan 

keuangan daerah dapat dicapai. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 

keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar 

akuntansi pemerintahan yang baik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada 

bulan Oktober tahun 2010. Peraturan pemerintah tentang SAP berbasis akrual 

ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan 

keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya 

pihak diluar eksekutif.  

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 

dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolaan keuangan Negara 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara 

dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 

tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah 

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggunjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan berdasarkan PP 
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No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Pada penelitian ini hanya mengambil Laporan Realisasi Anggaran LRA 

saja dengan alasan: LRA menjadi salah satu laporan peranggung jawaban 

keuangan daerah yang dinilai paling utama, Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) mmemberikan informasi mengenai realisasi anggaran secara 

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efesiennsi dan efektivitas pengguna anggaran, selain itu, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) juga dapat menyedikan informasi kepada para pengguna 

laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan pengguna 

sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga 

dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara 

efesien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah 

daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja 

keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas 

yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah 

yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat lapora neraca, laporan 

operasional serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan 

tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi. Alokasi 
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sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian 

kinerja. 

Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban 

keuangan daerah yang dinilai paling utama. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan hulu 

dari tahun 2011-2015, Seperti pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD 

Kabupaten Rokan Hulu 

 

Tahun Belanja 

Anggaran 

(a) 

Realisasi 

(b) 

% (c) 

 
 

 
       

Selis 
(100%-c) 

2013 1.603.655.774.591,48 1.452.197.213.802,22  90,56% 

 

9,44% 

2014 1.499.372.163.886,69 1.374.147.400.556,22  91,65% 

 

8,35% 

2015 1.616.827.705.918,90 1.373.078.183.602,40  84,92% 

 

15,08% 

Sumber:  Data Diolah Penulis (2017) Mengacu Pada LRA BPKAD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2013-2015 

 

Berdasarkan Tabel diatas kita dapat melihat Anggaran, Realisasi dan 

persentase Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Tahun anggaran 2013 

menunjukkan anggaran sebesar Rp 1.603.655.774.591,48 dan realisasi 

belanja sebesar Rp 1.452.197.213.802,22 atau 90,56% sehingga ini 

menimbulkan selisih sebesar Rp 151.458.560.789,26 atau 9.44% yang tidak 

terealisasi dari total APBD. Tahun 2014 selisihnya sebesar Rp 

125.224.763.330,47 atau sebesar 8,35 %. Dari tahun 2013-2014 menunjukkan 

selisih anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan adanya penghematan 
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belanja. Berbeda dengan 2015 selisis anggaran belanja dan realisasinya 

sebesar Rp 243.749.522.316,50 atau 15,08%. Jumlah anggaran yang tidak 

terealisasi dilihat dari persentasenya cukup besar dan nominalnya yang cukup 

signifikan. Dalam menenukan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan 

penghematan yang dilakukan berdasarkan angka persentasi, tetapi juga 

nominalnya. Dengan demikian peneitian ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pada Tahun 2013 dianggarkan belanja bantuan kepada pemerintah 

desa tetapi tidak terealisasi dikarena tidak adanya pengajuan dari desa, devisit 

anggaran, dan optimalisasi. 

Dari tahun 2013 sampai dengan 2015 belanja bunga, belanja subsidi 

dan belanja aset lainnya selalu dimunculkan didalam LRA tetapi setiap 

tahunnya tidak ada anggaran dan tidak terealisasi karena belanja bunga, 

belanja subsidi dan belanja aset lainnya merupakan satu ketentuan didalam 

LRA, sehingga wajib disajikan  walaupun tidak ada anggarannyatercantum 

pada Peraturan Mentri Dalam Negri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) dipilih karena Instansi tersebut adalah yang 

mengelolah Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu baik dari segi 

Pendapatan maupun dari Belanja daerah dan juga menyajikan laporan 

keuangan secara umum untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 
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Penelitian ini merupakan penelitian mengacu pada penelitian yang di 

lakukan Grace Yunita Liando dan Ingriani Emil (2016), yang membedakan 

penelitian ini adalah objek dan tahun pengamatan. Dalam penelitian 

sebelumnya menggunak ananalisis berupa analisis pertumbuhan belanja, 

analisis belanja oprasional terhadap total belanja daerah, analisis belanja 

modal terhadap total belanja daerah, dan rasio efisiensi belanja. Dalam 

penelitian ini menambahkan analisis varian belanja diambil dari jurnal Rizal 

Y Budiman dan Heince Wokas (2015). Analisis varians belanja merupakan 

analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi anggaran dengan 

anggaran, analisis varians sangat sederhana namun dapat memberikan 

informasi yang sangat berarti. Berdasarkan LRA yang disajikan, pengguna 

laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varian anggaran belanja 

dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau 

presentasenya. 

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Rokan Hulu Periode Tahun 2013-2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana gambaran yang telah di paparkan di latar belakang 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah 

bagaimana analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
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pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Rokan Hulu? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitiaan 

1. Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja dalam 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan Dapat menjadi tambahan referensi 

dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai Kinerja 

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

jurusan Akuntansi S1. 

b. Bagi Praktisis 

1) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan khususnya 

mengenai Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anngaran 

(LRA) pada era globalisasi saat ini. 
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2) Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan 

manfaat terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu 

dalam melihat  Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini sistematika penulisan akan berisikan Bab demi 

Bab yang masing-masing terdiri atas sub dengan kerangka sebagai berikut.  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini akan ditemukan latar belakang penelitian, 

pembeberan masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam Bab ini akan dicantumkan tentang teori-teori yang 

mendukung dan berhubungan dengan masalah yang akan di bahas 

dalam skripsi ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian dan analisa 

data yang terdiri dari pemilihan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data. 
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BAB IV   GAMBARAN UMUM INSTANSI 

  Dalam bab ini akan disajikan profil perusahaan atau suatu instansi 

pemerintah, gambaran umum, visi dan misi, dan struktur 

organisasi unit kerja  

BAB V     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini diuraikan hasil analisis data, dan jawaban atas 

pertanyaan penelitian sesuai dengan teknik analisis. 

BAB VI  PENUTUP 

  Dalam  bab  ini  akan  disimpulkan  hasil dan penutup penelitian 

yang berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

untuk peneliti selanjutnya. 
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