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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan 

suatu anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki 

pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin 

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 

2006). Terdapat fungsi anggaran sebagai alat perencanaan  yang menunjukan 

bahwa perencanaan memiliki target untuk dicapai oleh pemerintah. Sebagai 

alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada public(Mardiasmo, 2006). Tanpa anggaran, 

pemerintah tidak dapat mendendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.  

Lambatnya penyerapan anggaran yang terjadi di Indonesia menjadi 

masalah setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Pemerintah memiliki peran 

penting dalam memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya manusia 

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat terpenuhi jika 

dilakukan secara efektif dan efisien.  

Diketahui bahwa laporan realisasi anggaran pendapatan Kota Batu 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan tertinggi 
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sebesar 106,14%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran pendapatan mengalami 

penurunan sebesar 98,77% . Pada tahun 2016 realisasi anggaran pendapatan 

mengalami penuruan sebesar 97,15% . Pada tahun 2015 realisasi anggaran 

pendapatan mengalami peningkatan sebesar 100,30%. Pada tahun 2014 

realisasi anggaran pendapatan mengalami peningkatan sebesar 102,95%.  

Diketahui bahwa laporan realisasi anggaran belanja Kota Batu  

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018  realisasi anggaran belanja sebesar 

78,48%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja mengalami peningkatan  

sebesar 83,08% . Pada tahun 2016 realisasi anggaran belanja  mengalami 

peningkatan  sebesar 90,78% . Pada tahun 2015 realisasi anggaran belanja 

mengalami penurunan  sebesar 90,20%. Pada tahun 2014 realisasi anggaran 

belanja mengalami penurunan  sebesar 79,51%.  

Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proposional atau tidak 

tergantung dari tolak ukurnya. Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 

dapat dilihat dari sasaran yang telah direncanakan. Dari sasaran yang telah 

dibuat dapat dilihat sesuai dengan sasaran atau tidak. 

Kegagalan dalam memaksimalkan sasaran penyerapan anggaran dapat 

menghilangkan manfaat belanja, karena dana yang telah direncanakan tidak 

semuanya dipergunakan.  Dalam pembagian anggaran yang efisien maka 

keterbatasan sumber dana yang dimiliki suatu Negara dapat dimaksimalkan 

untuk memdanai kegiatan-kegiatan startegis. Untuk memaksimalkan sumber-

sumber anggaran yang terbatas pemerintah perlu memyusun anggarab yang 
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efektif dan efisien. Gagalnya target penyerpan anggaran, maka terjadi 

inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.  

Anggaran di sektor publik sebagai instrument birokrasi, amak anggaran 

merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan 

program-program yang dibiayai dengan uang public. Selain itu juga, karena 

sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun 

aktivitas, maka penggangaran juga merupakan aktivitas yang penting (Halim & 

Kusufi, 2014). 

Lambatnya penyerapan anggaran ini perlu adanya perhatian yang serius 

dari pemerintah terutama dalam jenis belanja barang dan belanja modal. Faktor 

perencanaan anggaran, faktor administrasi anggaran, faktor sumber daya 

manusia (SDM) dan faktor pengadaan merupakan faktor-faktor yang 

memperngaruhi penyerapan anggaran.  

Faktor perencanaan merupakan faktor yang memastikan semua aktivitas 

yang akan dilakukan baik dalam mencapai tujuan maupun target yang akan 

dicapai. Pada faktor administrasi terdapat permasalahan mengenai rendahnya 

kemampuan dalam proses penyusunan. Pada faktor sumber daya manusia 

terdapat permasalahan mengenai kurangnya kompetensi sumber daya manusia 

yang dimiliki kurang. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan di 

daerah yang berbeda yaitu bertempat di Kota Batu. Alasan menggunakan judul 

ini ialah mengenai penyerpan anggaran yang sesuai anatar pencairan dan 
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pelaksanaan dan ingin melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

penyerapan anggaran.  

Dengan melakukan pengujian kembali dengan teori yang sama, waktu 

dan tempat yang berbeda akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda. 

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran 

Belanja Daerah di Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat penyerapan belanja daerah di Kota Batu   

2. Bagaimana pengaruh faktor perencanaan anggaran, administrasi anggaran, 

sumber daya manusia dan pengadaan terhadap penyerapan anggaran belanja 

di Kota Batu  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat penyerapan belanja daerah di Kota Batu  

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor perencanaan anggaran, administrasi 

anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan terhadap penyerapan 

anggaran belanja di Kota Batu  

D. Batasan Masalah 

Penelitian hanya terbatas sampai pada pengaruh faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penyerapan anggaran belanja yang terjadi di Kota Batu. Maka 

hanya hanya menggunakan realisasi anggaran daerah Kota Batu.  
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para pembaca terutama: 

1. Bagi pemerintah Kota Batu 

- Sebagai hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

masukan dalam mempertimbangkan keputusan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

- Sebagai referensi bagi peneliti lain atau sebagai acuan yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya 

- Sebagai perbandingan untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti 

berikutnya  


