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ABSTRAK

Meyska Putri Utami Asrul, 2019 “Analisis Kinerja Belanja Daerah Pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Kepulauan Selayar”. Dewan Pembimbing Mardiana Ibrahim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja daerah terhadap Laporan 
Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar.  

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode analisis data yang terdiri dari: Analisis Varian Belanja Daerah, 
Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja Daerah, Analisis
Efesiensi Belanja Daerah. Untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 
Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal realisasinya 
dinyatakan berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih perlu pengoptimalan dan 
peningkatan yang lebih dalam hal penggunaan anggaran oleh Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah.

Kata kunci: Kinerja, Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran. Akuntansi

Keuangan Daerah.
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ABSTRACT

Meyska Putri Utami Asrul, 2019 "Performance Analysis of regional expenditure 
towards the Budget Realization Report (BRR) of Regional Financial and Asset 
Management Agency (RFAMA) in Selayar Islands District". Supervising Board is 
Mardiana Ibrahim.

This research aims to analyze the performance of expenditure in the region in the 
Selayar Islands District.

This research is conducted with qualitative descriptive analysis technique using data 
analysis method comprising: Variant Analysis of Regional Expenditure, Growth 
Analysis of Expenditure Regional, Harmony Analysis of Regional Expenditure, 
Efficiency Analysis of Expenditure Regional. As for collecting data used as 
interviews, observation and documents research. The result showed that the Regional 
Expenditure Performance of the Selayar Islands Regency in terms of the realization is
stated to be going well. However, there is still need for more optimization and 
improvement in terms of the budget use by the Regional Financial and Asset 
Management Agency.

Keywords: Performance, Local Expenditure, Budget Realization Report, Regional 
Financial Accounting.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Dikutip dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi berdasarkan

Kementeriaan Keuangan Republik Indonesia pemerintah terus menjaga stabilitas 

dan penguatan fundamental ekonomi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi 

yang positif. Belanja Negara Indonesia, penyerapan terlaksana sesuai dengan 

rencana, dimana realisasi sampai dengan akhir September 2018 telah mencapai 

Rp1.512,55 triliun atau mencapai sekitar 68,1 persen dari pagu APBN. 

Penyerapan belanja ini tumbuh 10,0 persen jika dibandingkan realisasi pada 

periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi 

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp938,78 triliun dan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp573,77 triliun. Realisasi BPP selama bulan 

September 2018 telah mencapai Rp136,61 triliun atau sekitar 9,39 persen dari 

pagu alokasi APBN 2018. Sedangkan realisasi BPP sampai dengan tanggal 30 

September 2018 telah mencapai Rp938,78 triliun atau 64,54 persen dari pagu 

alokasi APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

2017. 

Realisasi anggaran BPP dikelompokan dalam dua bagian, terdiri atas (1) 

realisasi belanja K/L sebesar Rp511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi 

APBN tahun 2018; dan (2) realisasi belanja non-K/L sebesar Rp427,32 triliun 

atau 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Kinerja realisasi BPP 
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tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama 

pada tahun 2017. 

Walaupun dikatakan pemerintah terus menjaga stabilitas dan penguatan 

fundamental ekonomi, menurut Financedetik.com Pemerintahan Presiden Joko

Widodo (Jokowi) terus melakukan penambahan utang. Februari 2018 utang 

pemmerintah telah mencapai Rp 4.034,80 triliun, tumbuh 13,46% dibanding 

periode yang sama di 2017. Utang pemerintah agar bisa membangun infrastruktur 

lebih cepat ketimbang menunggu punya uang sendiri. Jika harus menunggu, 

dianggap terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri 

sudah terlambat. Negara berutang untuk suatu hal yang produktif juga, salah 

satunya untuk bangun infrastruktur itu. Infrastruktur menjadi salah satu cara 

pemerintah menumbuhkan perekonomian negara.

Menurut Liando dan Elim (2016) Pembangunan infrastruktur Indonesia 

sebagai cara pemerintah menumbuhkan perekonomian negara tidak hanya 

terfokus pada pembangunan satu daerah saja maka daripada itu,  demi 

terwujudnya “Good Governance” negara Indonesia yang awalnya menggunakan 

sistem sentralisasi dalam pemerintahannya berubah menggunakan sistem 

desentralisasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah yang memuat mengenai pelimpahan sebagian kewenangan 

ke masing-masing daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah 

perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi 

pemerintah. Menurut BPS Total defisit dari tahun 2013-2017, Kepulauan Selayar 

mengalami defisit anggaran sejumlah Rp 276.447.795 milyar dengan Total 

Pendapatan Daerah sebanyak Rp Rp 4.166.621.228 dan Total Belanja Daerah 

sebanyak Rp 3.935.182.908. Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2013-2017 (Ribuan rupiah)

Tahun 
Anggaran

Anggaran 
Pendapatan

Anggaran Belanja 
Daerah Surplus/ (Defisit)

(1) (2) (3)
2013 Rp 616.012.840 Rp 648.503.711 (Rp 32.490.871)
2014 Rp 680.778.697 Rp 738.872.956 (Rp 58.094.259)
2015 Rp 771.857.163 Rp 838.371.098 (Rp 66.513.935)
2016 Rp 917.497.662 Rp 980.776.925 (Rp 63.279.262)
2017 Rp 904.027.071 Rp 960.096.538 (Rp 56.069.466)

Total 
Anggaran Rp 3.890.173.433 Rp 4.166.621.228 (RP 276.447.795)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa total anggaran belanja daerah 

APBD Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat sekitar 55% dari tahun 2013 

sampai tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh makin beragamnya tuntutan 

pelayanan kepada masyarakat, upaya mendorong pembangunan daerah baik itu 

SDM maupun infrastruktur daerah khususnya di wilayah kepulauan dan daerah 

terpencil. Selalu adanya perubahan dan pertumbuhan dari penggunaan anggaran
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merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja yang ada pada

instansi. Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi anggaran

terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan 

pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar menyatakan Sebagai salah satu badan penanggungjawab dana publik 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan 

Selayar dituntut setiap tahunnya mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran 

atas pelaksanaan APBD . Laporan realisasi anggaran inilah yang menjadi sumber 

informasi untuk mengukur kinerja dari sistem pengelolaan keuangan dan aset 

daerah. Dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi selama proses realisasi 

anggaran belanja daerah tersebut menjadikan anggaran belanja daerah menjadi 

tidak sesuai dengan realisasinya maka diperlukan pengungkapan kinerja.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap 

belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun 

program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

perencanaan anggaran dan memperjelas penggunaan anggaran. Perencanaan 

pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran 

belanja daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Belanja Daerah Pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar”
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Belanja Daerah Pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar?”

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah pada

Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan bagi 

ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengambil kebijakan

dan pengoptimalan perealisasian anggaran belanja daerah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Governance Theory

Good Governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan

administrasi publik. Pemahaman tentang Good Governance berbeda-beda, namun 

pembahasannya selalu demi mendapatkan pemerintahan yang lebih baik.  

Hardiwinoto (2017) mengungkapkan bahwa Good Governance merupakan konsep 

yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaanya dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama. Good Governance merupakan proses 

penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. 

Dalam konsep ini Hadiwinoto (2017) mengungkapkan Negara berperan 

memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang 

baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. 

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip 

di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja 

suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah 

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari 

pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu 

sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi (Participation)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak 

dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara,

berpemerintahan, serta bermasyarakat. 
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2. Penegakan Hukum (Rule of law)

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi

kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan 

demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang 

bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan 

yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara 

bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan 

kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara.

Oleh, karena itu, langkah awal penciptaan Good Governance  

adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat

lunaknya  (software), perangkat kerasnya (hardware) maupun sumber

daya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware)

3. Transparansi (Transparancy)

Salah satu karakteristik Good Governance adalah keterbukaan.

Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka 

akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua 

aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses 

pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana public, sampai pada 

tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang

terlibat dalam proses pembangunan Good Governance harus memiliki 
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daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham 

(stake holder).

Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada 

sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta 

berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik 

perlu dilakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasannya.

5. Berorientasi pada consensus (consensus orientation)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada 

dasarnya merupakan akktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu 

konflik dan consensus. Dalam Good Governance, pengambilan 

keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan 

berdasarkan consensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk 

konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. 

Consensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, 

karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah 

melalui musyawarah untuk mufakat.

6. Keadilan (equity)

Melalui prinsip Good Governance, setiap warga negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi 

karena kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda, sektor 
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publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat 

berjalan seiring sejalan.

7. Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness)

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencaturan dunia, 

kegiatan ketiga domain dan Governance harus mengutamakan efektifitas 

dan efesiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan 

efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini 

menjalankan aktifitasnya secara monopolistik tanpa kompetisi, tidak 

akan ada efisiensi.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu 

mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan 

tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga 

pada pemegang saham (stake holder), yaitu masyarakat luas

9. Visi Strategis (Strategic vision)

Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam 

Good Governence harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi 

semacam itu, suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketinggalan. 

Visi itu, dapat dibedakan antara visi jangka panjang (long term vision) 

antar 20 sampai 25 tahun, serta  visi jangka  pendek  (short term vision) 

sekitar 5 tahun.
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2.2. Standard Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi merupakan konsensus pada data itu tentang cara 

pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban modal, pendapatan, biaya, dan 

pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan yang menjelaskan transaksi apa 

yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya 

dalam laporan keuangan yang akan disajikan (Hery, 2017). Siregar (2017) 

menungkapkan bahwa lingkungan pemerintah berbeda dari lingkungan 

perusahaan, perbedaan ini dapat dilihat berdasarkan struktur pemerintahan dan 

keuangan pemerintahan. Berdasarkan struktur pemerintahan, karakteristik 

lingkungan pemerintahan adalah:

1. Bentuk pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Pemerintah berbentuk 

republic dengan kekuasaan ada ditangan rakyat. Kekuasaan tersebut 

didelegasikan kepada pejabat publik. Pada pendelegasian kekuasaan 

tersebut terdapat pemisahan kewenangan antara eksekutif, legeslatif, dan 

yudikatif.

2. Otonomi pemerintahan dan transfer pendapatan. Pemerintahan meliputi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang otonom. Pemerintah 

Daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk menjalankan 

kewenangan dibutuhkan sumber daya. Karena itu terjadi transfer 

pendapatan baik secara vertical mauoun horizontal antar unit 

pemerintahan.

3. Pengaruh proses politik. Proses politik terjadi dalam rangka mewujudkan 

kepenntingan rakyat. Peraturan perundang-undangan, perencanaan, dan 
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anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat 

merupakan dokumen yang melibatkan proses politik.

4. Hubungan tidak langsung antara pembayaran pajak dan pelayanan. Pajak 

adalah sumber pendapatan yang dapat dipaksakan dan besarnya paak 

tidak berhubungan langsung dengan besarnya layanan yang diterima 

seseorang dari pemerintahan.

Berdasarkan aspek keuangan, karakteristik lingkungan pemerintah adalah:

1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai 

alat pengendalian. Kebijakan pemerintah dan target fiskal dituangkan 

dalam anggaran. Anggaran yang sudah disahkan merupakan alat 

pengendalian untuk memastikan program dijalankan sebagaimana yang 

disepakati dalam anggaran.

2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 

Pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk investasi yang tidak 

langsung menghasilkan pendapatan. Contoh investasi ini adalah pada 

jalan dan jembatan.

3. Penggunaan akuntansi dana. Penggunaan akuntansi dana lazim di 

lingkungan pemerintahan. Penerapan akuntansi dana di Indonesia 

dimungkinkan. Dana merupakan entitas ekonomi dan entitas akuntansi 

yang disusun berdasarkan tujuan. Jenis dan jumlah dana yang dibentk 

disesuaikan dengan tujuan.
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4. Penyusutan asset tetap. Asset tetap yang digunakan oleh pemerintah 

memiliki masa manfaat yang terbatas. Karena masa manfaat terbatas, 

maka asset tetap tersebut harus didepresiasi

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 

keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat, maupun 

pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi 

pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP).

Bastian (2017) mengungkapkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan 

meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun 

terkomputerisasi, yang mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran 

pemerintah daerah. Kebutuhan akan adanya system akuntansi bagi pemda tidak 

terlepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 71 tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah yang dilengkapi 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang 

sampai sekarang masih berlaku (Ratmono & Sholihin, 2017).

Karaketeristik pokok standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:
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1. Jumlah Pernyataan Standar

Pernyataan Standar meliputi SPAP 1 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan, PSAP 2 tentang LAporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 

tentang Laporan Arus Kas, PSAP 4 tentang Catatan atas LAporan 

Keuangan, PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 6 tentang 

Akuntansi Investasi, PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 

tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 9 tentanf 

Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang 

tidak Dilanjutkan, PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian , 

serta PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Berdasarkan 

basis ini, pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas dicatat dengan 

basis akrual. Apabila anggaran disusun dengan basis kas maka 

digunakan pencatatan basis kas, pabila anggaran disusun dengan basis 

akrual maka digunakan pencatatan anggaran juga menggunakan basis 

akrual.

3. Laporan Keuangan

Laporan pokok yang dihasilkan meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan.
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4. Informasi Kauangan

Informasi keungan yang disediakan adalah asset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran 

lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas.

Kemudian, dilengkapi dengan Permendagri No 64 tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah terdiri atas:

1. Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu 

kepala Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

2. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu

perangkat daerat pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang.

2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah 

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut.
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Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan 

daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain 

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan kewajiban merupakan kewajiban daerah untuk mengeluarkan 

uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Dan 

menurut Siregar (2015) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk mewujudkan 

transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan 

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara 

tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah

2.3.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta 

melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

3. Penerimaan daerah

2.3.3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku pemerintah daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan daerah dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah, kepada daerah mempunyai kewenangan:
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a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 

pengeluaran

e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan daerah

f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

barang milik daerah

g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran

Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 

yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapora, dan 

pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada:

a. Sekretaris daerah, selaku coordinator pengelolaan keuangan 

daerah

b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, selaku BPKAD

c. Kepada SKPD, selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip 

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 

menerima/mengeluarkan uang yang ditetapkan dengan keputusan kepala 

daerah.
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2.3.4. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, 

sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan 

fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah 

termasuk pengelolaan daerah.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuanan daerah 

mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 

daerah

c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

d. Penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

e. Tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat 

pengawas keuangan daerah

f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Selain tugas-tugas sebagaimana yang disebutkan sebelumnya 

koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
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a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD

c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD 

e. Melaksanan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan 

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 

kepala daerah.

Tim anggaran pemerintah yang disebut TAP daerah mempunyai 

tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggootanya terdiri dari penjabat perencanaan 

daerah, PPKD dan pejabat lainnya ssuai dengan kebutuhan

2.3.5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja 

pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah

d. Melaksanakan Fungsi bendahara umum daerah

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



19

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan kepala daerah.

2.3.6. Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah

Satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah oleh 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang mempunyai tugas

dan wewenang:

a. Menyusun RKA-SKPD

b. Menyusun DPA-SKPD

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

h. Mengelolah utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya

i. Mengelola bang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya

j. Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
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l. Melaksankan tugas-tugas pengguna anggaran/penggunabarang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

m. Bertanggungjawab akan pelaksanaan tugasnya kepada kepala 

daerah melalui sekretaris daerah

2.4. Laporan Keuangan Daerah

Menurut PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Laporan 

Keuangan Daerah adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas pemerintah daerah. Laporan ini menampilkan sejarah 

entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan daerah

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

2.4.1. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Ratmono dan Sholihin (2017) mengungkapkan bahwa pelaporan 

keuangan daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 

para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 

keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan:

1. Menyediakan Informasi tentang sumber, alokasi, dan 

penggunanaan sumber daya keuangan

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan 

periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi

yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil 

yang telah dicapai
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4. Menyediakan informasi mengenai bagimana entitas pelaporan 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi 

entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaa, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang 

berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan 

entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, 

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode 

pelaporan.

2.4.2. Jenis Laporan Keuangan Daerah

Siregar (2017) mengungkapkan bahwa jenis laporan keuangan 

terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

1. Berdasarkan kategori penganggaran, laporan keuangan 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Laporan pelaksanaan anggaran, yaitu laporan keuangan yang 

menunjukkan pelaksaan anggaran. Laporan pelaksanaan 

anggaran ini meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

b. Laporan finansial, yaitu laporan keuangan yang bukan dalam 

rangka pelaksaan anggaran. Laporan finansial meliputi:
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- Laporan Operasional (LO)

- Neraca

- Laporan Arus Kas (LAK)

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. Berdasarkan kategori sumber pencatatan laporan keuangan 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Laporan keuangan primer, yaitu laporan keuangan yang 

prtama menampung pencatatan. Laporan keuangan primer 

meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Laporan Operasional (LO)

- Neraca

b. Laporan keuangan sekunder, yaitu laporan keuangan lanjutan 

dari laporan keuangan primer. Laporan keuangan sekunder 

meliputi:

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- Laporan Arus Kas (LAK)

c. Laporan keuangan tersier, yaitu laporan keuangan pelengkap 

informasi pada laporan keuangan primer dan sekunder. 

Laporan keuangan tersier adalah Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) 
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2.5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah 

yang menunjukan ketaatan pada APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan serta menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Sari dkk, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Laporan realisasi 

anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran 

menyajikan informasi realisasi antara lain:

1. Pendapatan

a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum 

negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah 

lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja

1. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum 

negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana 
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lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

2. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu 

entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus atau Defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara 

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan 

dikelompokkan menjadi: 

a. Sumber penerimaan daerah, yaitu:

- Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu

- Penerimaan pinjaman dan obligasi

- Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan

- Transfer dari dana cadangan
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b. Sumber pengeluaran daerah, yaitu:

- Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo

- Penyertaan modal

- Transfer ke dana cadangan

- Sisa lebih anggaran tahun sekarang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Laporan realisasi 

anggaran juga dimuat manfaat dari laporan realisasi anggaran yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

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

entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan 

dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya 

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran 

dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi;

b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 
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mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan 

Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna 

laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya 

ekonomi: 

a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.6.1. Pengertian dan Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan 

sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan 

demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(Djaenuri, 2015). Menurut Bastian (2017) berpendapat bahwa APBD

merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh 

pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah 

daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran 

pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan 

uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut 

peraturan daerah. Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut:
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1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal 

untuk menutupi adanya biaya-biaya yang merupakan batas 

maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka

4. Periode anggaran yang biasanya satu tahun

Menurut, Permendagri No. 38 tahun 2018 tentang pedoman 

penyusunan APBD tahun anggaran 2019 digunakan untuk tujuan 

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari:

1. Pelayanan umum

2. Ketertiban dan keamanan

3. Ekonomi

4. Lingkungan hidup

5. Perumahan dan fasilitas umum

6. Kesehatan

7. Pariwisata dan budaya

8. Agama

9. Pendidikan

10. Perlindungan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

APBD merupakan suatu rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam 

satuan uang yang disusun berdasarkan instruksi serta berbagai pertimbangan 

lainnya yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
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DPRD dalam peraturan daerah, mencakup seluruh pendapatan atau 

penerimaan dan belanja atau pengeluaran dalam rangka mencapai sasaran 

pembangunan, tujuan keselarasan dan keterpaduan yang merata setiap 

daerah.

2.6.2. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor  38  Tahun  2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, proses penyusunan 

APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD 

tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD 

kepada DPRD.

2. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati 

dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran 

sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah.

3. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 

tahun berikutnya.
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4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja 

yang akan dicapai dan prakiraan belanja.

5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD 

untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

6. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan 

kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 

berikutnya.

7. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukung kepada DPRD.

8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan 

dan kedudukan DPRD.

9. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan 

jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan 

peningkatan defisit anggaran.

10. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit 

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila 

DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, 

untuk membiayai keperluan setiap bulan.
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Dengan prinsip penyusunan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD

5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah 

lainnya.

2.7. Anggaran Belanja Daerah

2.7.1. Pengertian Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah anggaran untuk semua pengeluaran 

yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi 

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah (Ratmono & 

Sholihin,2017). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 menyebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai 
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pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Yang dapat disimpulkan bahwa transaksi 

belanja adalah pengeluaran pemerintah yang mengurangi dan menurunkan 

ekuitas dana pemerintah daerah Belanja negara dalam APBN dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

2.7.2. Jenis Anggaran Belanja Daerah

Siregar (2017) juga mengungkapkan bahwa Belanja daerah dibagi 

menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penganggaran

belanja tidak langsung dalam rangka melaksanakan program dan 

kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji 

dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.

b. Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal Outstanding) 

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, 

dan jangka panjang. 
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c. Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa 

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. 

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah 

dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sedangkan, 

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan 

dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang 

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

e. Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil 

yang bersumber dari pendapatan

f. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diharapkan sebelumnya, 

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu 

kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang 



33

dan jasa, dan belanja modal. Penganggaran belanja langsung 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.  

b. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian/ 

pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/ 

atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, 

bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan 

bermotor, cetak, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana 

mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, 

pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan 

dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c. Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan Ratmono & Sholihin (2017) Belanja Daerah terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji 

dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 
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pejabat daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

b. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung 

pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi 

barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan 

pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dapat dibedakan 

menjadi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja 

perjalanan dinas.

c. Belanja bunga merupakan pengeluaran pemda untuk pembayaran 

bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal 

outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka 

pendek atau jangka panjang

d. Belanja Subsidi merupakan alokasi anggara yang diberikan kepada 

perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau 

mengimpor barang dan jasa untuk memenuhihajat hidup orang 

banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dapat 

dijangkau masyarakat

e. Hibah merupakan pengeluaran pemda dalam bentuk uang/barang 

atau jasa kepada pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan 

organisasi kemasyarakatan, yang secara s[esifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terus menerus.
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f. Bantuan Sosial merupakan transfer auang atau barang yang diberikan 

kepada masyarakat gua melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran atau perolehan asset 

tepat dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi.

3. Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana 

alam dan bencana sosial yang tidak diharapkan sebelumnya, termasuk 

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya yang telah ditutup

2.8. Pengukuran Kinerja

2.8.1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagi segala aktivitas yang dilakukan oleh 

suatu entitas selama periode tertentu yang dapat diukur keberhasilannya. 

Bastian (2017) mengungkapkan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mahsun (2016), pengukuran 

kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer 

publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan 

nonfinansial. 
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2.8.2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mahsun (2016), antara 

lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara 

berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian 

strategi.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congcruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Mahsun (2016) juga mengungkapkan manfaat sistem pengukuran

kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen.

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman 

(reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi 
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yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah 

disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 

rangka memperbaiki kinerja organisasi.

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

objektif.

2.9. Analisis Belanja Daerah

Analisis Belanja Daerah adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

kinerja belanja daerah. Mahmudi (2016) menyebutkan jenis analisis belanja 

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja 

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau 

selisih antara anggaran dengan realisasi belanja. 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. Selisih anggaran belanja 

dengan realisasi belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Selisih disukai (favourable variance), dan 

b. Selisih tidak disukai (unfavourable variance). 
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2. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan 

pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka 

menengah dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan fiskal 

daerah.

3. Analisis Keserasian Belanja 

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran 

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian 

belanja antara lain berupa: 

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Anilisis pengukuran rasio efisiensi dilakukan dengan perbandingan 

antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of 

output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efesien apabila 

suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan 

sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Walaupun 

menggunakan dana serendahnya-rendahnya Input dan output yang 

dihasilkan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan Pemerintah 

Daerah sebelumnya agar manfaat yang diberikan kepada masyrakat 

sesuai dengan apa yang diinginkan
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2.10. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 

Penelitian terdahulu

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

Makka, 
Saerang dan 
Elim (2015)

Analisis Kinerja 
Belanja Dalam 
Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) 
pada Dinas 
Pendapatan 
Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah Kota 
Kotamobagu

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
kinerja belanja dalam LRA pada Dinas 
PPKAD Kota Kotamobagu. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja 
belanja pada Dinas PPKAD Kota 
Kotamobagu dinilai sudah baik

Liando dan Elim 
(2016)

Analisis Kinerja 
Belanja Dalam
Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) 
Pada Dinas 
Pendapatan 
Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe

Berdasarkan analisis varians belanja, 
pertumbuhan belanja, analisi keserasiaan 
belanja, dan perhitungan rasio efiseinsi pada 
Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 
Anggaran 2011-2014 menunjukkan bahwa 
kinerja belanja Pemerintahan Kabupaten 
Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus 
melakukan perbaikan setiap tahun dalam 
pemanfaatan realisasi belanja, serta 
melakukan penghematan anggaran yang 
terlihat stabil. Peningkatan pertumbuhan 
belanja ini disebabkan oleh adanya 
pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan 
juga dipengaruhi oleh besarnya inflasi. 

Tantri dan 
Irmawati (2018)

Analisis Kinerja 
Anggaran Belanja 
Pada Dinas 
Kebudayaan 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun  
2012 – 2016

Berdasarkan analisis varians menunjukan 
kinerja yang baik, sesuai dengan.Sementara 
itu, pertumbuhan belanja cukup fluktuatif di 
antranya disebabkan oleh faktor inflasi dan 
adanya program yang tidak terselenggara 
pada tahun 2016. Hasil analisis keserasian 
belanja menunjukkan bahwa Dinas 
Kebudayaan DIY sudah melakukan 
harmonisasi belanja. Ditinjau dari segi 
efisiensi belanja dan rasio efektivitas belanja 
tidak langsung, Dinas Kebudayaan DIY 
menunjukkan bahwa belanja tidak langsung 
sudah berjalan secara efektif. 
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2.11. Kerangka Pikir

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagai salah satu badan penanggungjawab dana publik 

dituntut setiap tahunnya mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran atas 

pelaksanaan APBD untuk mewujudkan upaya konkrit dalam mewujudkan 

akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah. Laporan Realisasi 

Anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang 

memuat informasi realisasi anggaran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan 

yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standard 

Akuntansi Pemerintah. Laporan realisasi anggaran ini menggambarkan selisih 

antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah 

direalisasi di akhir periode (Bastian, 2017). 

Dari laporan realisasi anggaran penulis dapat mengetahui Kinerja keuangan

dari instansi yaitu merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan. Menurut 

Mahmudi (2016) Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka 

kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari 

apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila 

pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang 

direncanakan, maka kinerjanya buruk. 

Kinerja belanja daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan 

indikator keuangan untuk menilai bagaimana anggaran belanja daerah 

direalisasikan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan 

pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai 
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kinerja belanja daerah. Kinerja belanja daerah pada laporan realisasi anggaran 

dapat menjadi tolak ukur untuk melaksanakan kegiatan/program yang akan

dianggarkan tahun setelahnya. Hasil Analisis ini digunakan sebagai rekomendasi 

kepada pihak BPKAD yaitu: 

1. Peninjauan kembali basis pengukuran kinerja.

2. Pemanfaatan dana optimalisasi untuk menutupi defisit

3. BPKAD diharapkan agar bijaksana dalam memilih sumber dana kegiatan 

fisik.

4. Kedisiplinan dan keakuratan dalam penetapan target.

Gambar 1: Kerangka Pikir

Laporan Realisasi Anggaran
BPKAD Kabupaten 
Kepulauan Selayar

Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar

Analisis Kinerja Belanja 
Daerah BPKAD Kabupaten 

Kepulauan Selayar

Hasil Analisis Kinerja 
Belanja Daerah BPKAD 
Kabupaten Kepulauan 

Rekomendasi
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 1, Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Waktu yang digunakan adalah kurang lebih 2 

bulan yang dimulai pada bulan Desember 2018.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang mendukung tujuan penelitian, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan untuk mendapatkan data yang valid dan detail.

2. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke 

lapangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan 

langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis 

pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang 

berguna untuk bahan analisis.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau 

berbentuk uraian berupa penjelasan-penjelasan secara tertulis dan lisan dari 
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sumber- sumber yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan, Data kuantitatif 

adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau 

organisasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun 

Anggaran 2013-2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian menurut Sujarweni (2015) 

yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer

dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara dari staff 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KAbupaten Kepulauan 

Selayar

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

BPKAD tahun anggaran 2013-2017.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yaitu metode dimana data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, 

diinterprestasikan, dan dianalisis untuk mengetahui kinerja belanja daerah 

terhadap Laporan Relasasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menganalisis kinerja anggaran 
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belanja daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2013-2017 

digunakan rumus-rumus berikut:

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Mehsun (2016) mengungkapkan bahwa analisis varians 

merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara anggaran 

dengan realisasi belanja.

Analisis	Varians	Persentase = 	 realisasi	belanja	tahun	tanggaran	belanja	tahun	t × 100%
Analisis	Varians	Rupiah

= 	Realisasi	Anggaran	Belanja − Anggaran	Belanja
Dari Rumus diatas juga dapat diketahui Kriteria Efektifitas dari 

belanja daerah Mahsun (2016) kriteria tingkat efektifitas anggaran 

belanja sebagai berikut: 

1. Jika hasil perbandingan 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

Sangat efektif.

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan efektif.

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja 

dikatakan cukup efektif.

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja 

dikatakan Kurang efektif.

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja 

dikatakan Tidak efektif.
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2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Mahsun (2016) mengungkapkan bahwa analisis pertumbuhan 

belanja menganailisis tingkat kesesuaian pertumbuhan belanja. Analisis 

Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan 

belanja dari tahun ke tahun

Pertumbuhan	tahun	t =
realisasi	belanja	tahun	t − realisasi	belanja	tahun	t − 1realisasi	belanja	tahun	t − 1 × 100%

Namun kenaikan dan penurunan pertumbuhan belanja tidak 

selalu berdampak positif dan negatif, kenaikan dan penurunan biasa 

terjadi bergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Maka dari itu perlu 

juga diketahui alasan dari kenaikan dan penurunan tersebut dengan 

prinsip pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali 

dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fisikal daerah terjaga.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Mahsun (2016) mengungkapkan bahwa Analisis keserasian 

belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja serta 

penggunaan setiap pos yang ada. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran 

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian 

belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 

Rasio	belanja	Operasi	 = 	 	 	 	
	 	 x100%
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b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja 

Rasio	belanja	modal	 = 	 	 	 	
	 	 x100%

Sama halnya dengan pertumbuhan belanja daerah, analisis 

keserasian belanja daerah bergantung dari kebijakan pemerintah daerah. 

Mengetahui alasan dibalik terjadi penurunan dan kenaikan merupakan 

cara terbaik untuk menilai kinerja belanja daerah dari segi ini.

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Mahsun (2016) mengungkapkan bahwa Pengukuran efisiensi 

dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap 

input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat 

dikatakan efesien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat 

dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-

rendahnya (spending well) dengan melihat input dan output yang 

dihasilkan apakah sesuasi dengan Standar yang dikeluarkan pemerintah 

daerah

= Realisasi	anggaran	belanja	langsungTotal	Realisasi	belanja	Daerah 	× 100%
Mahsun (2016) kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai 

berikut: 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan tidak efisien.

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan kurang efisien.
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3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja 

dikatakan cukup efisien.

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja 

dikatakan efisien.

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja 

dikatakan sangat efisien.

3.5. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam proses pengumpulan dan penganalisian data, 

maka perlu lebih dijelaskan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan berisikan informasi 

mengenai perkiraan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah serta 

perbandingan antara perkiraan tersebut dengan perrealisasiannya

2. Anggaran Belanja Daerah adalah semua perkiraan pengeluaran 

pemerintah yang mengurangi dan menurunkan ekuitas dana pemerintah 

daerah Belanja negara dalam APBN.

3. Pengukuran Kinerja adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur seberapa berhasilnya pencapaian program yang dilakukan.

4. Analisis Belanja Daerah adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

kinerja belanja daerah antara lain sebagai berikut:

a. Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih 

antara anggaran dengan realisasi belanja. Berdasarkan LRA yang 

disajikan, pengguna laporan dapat mengetahui secara langsung 
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besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa 

dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau presentasenya.

b. Analisis Pertumbuhan menganailisis tingkat kesesuaian 

pertumbuhan belanja Belanja Daerah berguna untuk mengetahui 

pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun.

5. Analisis Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran 

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian 

belanja antara lain berupa Analisis Belanja Operasi terhadap Total 

Belanja dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

6. Analisis Efisiensi Belanja Daerah menurut Mahsun (2016) berhubungan 

erat dengan konsep produktifitas Pengukuran efisiensi dilakukan 

dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan 

efesien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya 

(spending well). dengan melihat input dan output yang dihasilkan 

apakah sesuasi dengan standar yang dikeluarkan pemerintah daerah.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar

4.1.1. Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam 

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar.

Sebagai perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang 

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka 

diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang 

cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga 

pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.
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4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi 

sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan 

keuangan, pendapatan dan aset daerah;

2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;

4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD);

5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah;

6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan 

lainnya;

8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas 

nama pemerintah daerah;
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9. Pelaksaan sistem akuntansi daerah;

10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB);

11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya 

yang dikelola oleh SKPD lainnya

12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah; 

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1.3. Sumber Daya Manusia BPKAD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2017

didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 59 (lima puluh sembilan)

orang Pegawai Negeri Sipil dan 54 (lima puluh empat) orang Pegawai Tidak 

Tetap dan Pegawai Sukarela dengan kualifikasi pendidikan sebagian besar 

pegawai pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah berada pada tingkat/golongan III dengan kualifikasi pendidikan 

SMA dan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi sumber daya 

aparatur di lingkup ini sudah memadai. Selain itu, terdapat Pegawai Tidak 

Tetap sebanyak 51 orang dan Pegawai Sukarela sebanyak 3 orang yang 

sebagian besar berlatarbelakang pendidikan SMA.
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4.1.4. Struktur Organisasi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar  adalah sebagai berikut:

I. Kepala Badan

II. Sekretaris, terdiri atas :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub. Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; dan

3. Sub. Bagian Keuangan.

III. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran Daerah

2. Sub Bidang Anggaran Desa

3. Sub Bidang Anggaran Bantuan Keuangan Daerah

IV. Bidang Pembiayaan, terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas

2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji

3. Sub Bidang Verifikasi Dokumen

V. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi

2. Sub Bidang Pembukuan

3. Sub Bidang Neraca Daerah
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VI. Bidang Pendapatan,terdiri dari :

1. Sub Bidang  Pendataan dan Pendaftaran 

2. Sub Bidang  Penilaian dan Penetapan

3. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan

VII. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan

3. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

VIII. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan

2. Sub Bidang Penatausahaan

3. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan

IX. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 2. Struktur Organisasi
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4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Analisis Kinerja Belanja 

Daerah Terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Periode Tahun Anggaran 2013-2017 di 

Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi dalam 4 bagian yaitu:

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Hasil analisis varians belanja daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset daerah periode tahun anggaran 2013-2017 di 

Kabupaten Kepulauan Selayar ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 
Hasil Analisis Varians Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013-2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 

Anggaran
Realisasi Anggaran Selisih (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

2013 594.111.751.052 648.503.711.000 (54.391.959.948) 91,61%

2014 654.565.983.466 738.872.956.000 (84.306.972.534) 88,59%

2015 750.964.957.087 838.144.767.000 (87.179.809.913) 89,60%

2016 770.859.043.383 871.485.545.017 (100.626.501.634) 88,45%

2017 743.583.318.347 837.949.598.110 (94.366.279.762) 88,74%

Rata-rata 89,40%
Sumber Data: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil analisis varians 

belanja daerah yaitu: pada tahun 2013 memiliki selisih Rp 

54.391.959.948 dengan persentase perbandingan 91,61%, tahun 2014 

memiliki selisih Rp 84.306.972.534 dengan persentase perbandingan 
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88,59%, tahun 2015 memiliki selisih Rp 87.179.809.913 dengan 

persentase perbandingan 89,60%, tahun 2016 memiliki selisih Rp 

100.626.501.634 dengan persentase perbandingan 88,45%, dan pada 

tahun 2017 memiliki selisih Rp 94.366.279.762 dengan persentase 

perbandingan 88,74%. 

Dapat dilihat sepanjang tahun 2013-2017 terjadi penurunan 

persentase perbandingan walaupun tidak terjadi signifikan, hal ini 

terjadi disebabkan adanya sedikit permasalahan yang terjadi 

sepanjang proses perealisasian anggaran belanja daerah seperti faktor 

ekonomi, adanya program dari pemerintah pusat, keadaan cuaca dan 

lokasi yang tidak mendukung. Hal ini diungkapkan oleh Haeruddin 

Yusuf sebagai staf pembiayaan yang mengatakan bahwa “Persentase 

perealisasian anggaran dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang terjadi 

dimasyarakat seperti pada saat penganggaran kegiatan atau program 
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harga yang ditentukan sangat tinggi namun pada saat perealisasian 

berlangsung harga yang dinyatakan sangat tinggi ternyata menurun.

Adanya program dari pemerintah pusat juga mempengaruhi 

perealisasian anggaran belanja daerah seperti program dana Bos, 

program Indonesia Sehat, program penanggulangan kemiskinan dll 

juga mempengaruhi program Pemda kabupaten kepulauan selayar 

seperti program seragam gratis, rumah sehat, pemerataan kemikinan 

dll. Ia juga menambahkan bahwa penurunan persentase perealisasian 

anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut masih dalam batas 

wajar”.

Secara Keseluruhan rata-rata persentase perbandingan 

anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah sebesar 89,40%. 

Dari hasil perhitungan ini juga dapat diketahui efektifitas dari 

perealisasian anggaran belanja daerah berdasarkan perhitungan 

Mahsun (2016) dimana kriteria 89,40% dinyatakan Efektif, Sehingga 

kinerja belanja daerah Kabupaten Selayar dari segi analisis varians 

dan efektifitas belanja daerah dinyatakan berjalan dengan baik.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah 

Hasil analisis pertumbuhan belanja daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah periode tahun anggaran 

2013-2017 Kabupaten Kepulauan Selayar ditunjukkan dalam tabel 

berikut:
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Tabel 4.
Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013-2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 
Anggaran

Realisasi
Belanja daerah t

Realisasi 
Belanja Daerah

t-1

Kenaikan/ 
(Penurunan)

(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

2013 594.111.751.052

2014 654.565.983.466 594.111.751.052 60.454.232.414 9,24%

2015 750.964.957.087 654.565.983.466 96.398.973.621 12,84%

2016 770.859.043.383 750.964.957.087 19.894.086.296 2,58%

2017 743.583.318.347 770.859.043.383 (27.275.725.035) -3,67%

Rata-rata 5,25%
Sumber Data: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik diatas kenaikan pertumbuhan 

belanja daerah terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 9,24% 

dengan jumlah Rp 60.454.232.414 dan pada tahun 2014-2015 yaitu 

sebesar 12,84% dengan jumlah Rp 96.398.973.621 mencapai angka 

tertinggi, Nur Sofyansyah staf bidang anggaran daerah mengatakan 

peningkatan ini dikarenakan akhir periode dari perencanaan APBD 
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oleh Bupati yang akan berakhir masa jabatannya sehingga seluruh 

program yang direncanakan diselesaikan sebelum masa jabatannya 

berakhir salah satu program tersebut adalah penerimaan Pegawai 

Negeri Sipil peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan 

jasa. Sedangkan itu mulai terjadi penurunan dari tahun 2015-2016 

yaitu sebesar kenaikan hanya sebesar 2,58% dengan jumlah 

Rp19.894.086.296, kenaikan yang hanya sebesar 2,58% dan tahun 

2016-2017 yaitu penurunan -3,67% dengan jumlah penurunan 

Rp27.275.725.035, Semakin menurunnya belanja daerah ini 

dikarenakan sepanjang tahun 2015-2017 terjadi rasionalisasi Belanja 

Daerah dari hasil Evaluasi Gubernur untuk APBD serta baru 

dimulainya program-program baru yang direncanakan oleh Bupati

yang baru menjabat untuk semua sektor belanja daerah sehingga 

hanya program peningkatan fasilitas tujuan wisata yang dianggarkan 

pada tahun tersebut oleh pos belanja modal.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi pertumbuhan belanja daerah 

berjalan dengan baik dikarenakan program-program belanja daerah 

terlaksana sesuai dengan program-program yang direncanakan 

pemerintah daerah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh 

Apriana Susilawati sebagai staf penilaian dan penetapan bahwa 

pertumbuhan belanja daerah kenaikan dan penurunan tersebut 

dikontrol langsung oleh perangkat daerah agar tidak terjadi kenaikan 
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dan penurunan yang drastis, sehingga kenaikan dan penurunan yang 

terjadi masih dalam batas wajar.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran 

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian 

belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

Tabel 5.
Hasil Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013-2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 
Anggaran

Realisasi Belanja 
Operasi

Total Belanja 
Daerah

Rasio (%)

(1) (2) (3) (4)

2013 438.043.594.067 594.111.751.052 73,73%

2014 485.238.093.050 654.565.983.466 74,13%

2015 503.964.923.841 750.964.957.087 67,11%

2016 525.001.897.843 770.859.043.383 68,11%

2017 570.575.347.838 743.583.318.347 76,73%

Rata-rata 71,96%

Sumber Data: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel, di tahun 2013 rasio yang ditunjukkan 

pada hasil analisis menunjukkan pada angka 73,73% dari total 

belanja daerah Rp. 594.111.751.052,- pada tahun 2014 

menunjukkan angka persentase sebesar 74,13% dari total belanja 

daerah Rp. 654.565.983.466,- pada tahun 2015 menunjukkan 
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angka persentase sebesar 67,11% dari total belanja daerah Rp. 

750.964.957.087,- pada tahun 2016 menunjukkan angka 

persentase sebesar 68,11% dari total anggaran Rp. 

770.859.043.383,- dan pada tahun 2017 menunjukkan angka 

persentase sebesar 76,73% dari belanja daerah Rp. 

743.583.318.347,-

Kenaikan belanja operasi sepanjang tahun 2013-2017 

dengan rata-rata peningkatan 71,96% hal ini disebabkan 

sepanjang tahun 2013-2014 terjadi peningkatan belanja pegawai 

dan belanja barang dan jasa sebagai dampak dari penerimaan 

pegawai PNS berlangsung pada tahun tersebut, seperti yang 

diungkapkan oleh Raja staf bagian unum dan kepegawaian 

“Seluruh peningkatan belanja pegawai dari tahun 2013-2014 

disebabkan oleh penerimaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang menjadi factor peningkatan tersebut, 

walaupun  kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 dengan 

rasio 67,11% yang disebabkan penyesuaian kembali anggaran 

belanja operasi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

baru menjabat akan tetapi tahun selanjutnya terus meningkat 

sampai mencapai angka persentase 76,73% pada tahun 2017 

sebagai bentuk kebijakan peningkatan fasilitas aparatur daerah

akibat penerimaan Pegawai Negeri Sipil”.
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b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Tabel 6.
Hasil Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013-2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 
Anggaran

Realisasi Belanja 
Modal

Total Belanja 
Daerah

Rasio 
(%)

(1) (2) (3) (4)

2013 155.768.156.985.00 594.111.751.052.00 26,22%

2014 168.765.462.116.00 654.565.983.466.00 25,78%

2015 182.359.601.673.00 750.964.957.087.00 24,28%

2016 245.188.421.040.00 770.859.043.383.00 31,81%

2017 173.007.970.509.00 743.583.318.347.00 23,27%

Rata-rata 26,27%

Sumber Data: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel, Pemerintah Daerah Selayar dari tahun 

2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yaitu di tahun 

2013 rasio yang ditunjukkan pada angka 26,22%, pada tahun 

2014 menunjukkan angka persentase sebesar 25.78%, pada tahun 

2015 menunjukkan angka persentase sebesar 24.28%, dan pada 

tahun 2017 menunjukkan angka persentase sebesar 23.27%

kecuali pada tahun tahun pada tahun 2016 menunjukkan angka 

persentase sebesar 31.81% mengalami kenaikan. Penurunan 

terjadi dikarenakan tidak mendesaknya untuk pengadaan aset 

baru atau pembuatan aset baru karena aset lama masih layak 

dipakai, hal ini di ungkapkan oleh Husain sebagai stai bidang 

Aset Daerah bahwa “Penurunan aset daerah disebabkan setelah 
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peninjauan aset daerah masih tergolong layak pakai sehingga 

hanya diperlukan biaya pemeliharaan sajatidak perlu dilakukan 

pengadaan aset baru, sedangkan terjadi kenaikan pada tahun 

2016 hal tersebut disebabkan adanya program peningkatan 

fasilitas tujuan  wisata seperti: Taman Pelangi, Taman Pustaka, 

Pantai Marina, Pantai Balloyya, dll sehingga belanja modal 

meningkat.

Dari hasil analisis keserasian belanja daerah diatas, diketahui 

bahwa rasio belanja operasional lebih besar daripada rasio belanja 

modal yaitu dengan rata-rata total belanja operasi sebesar 71,96%

dan rata-rata belanja modal sebesar 26,27%. Hal ini disebabkan tidak 

mendesaknya untuk pengadaan aset baru atau pembuatan aset baru 

karena aset lama masih layak dipakai sehingga lebih besar perlunya 

biaya operasional dan pemeliharaan saja. Walaupun dalam hasil 

tersebut Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki rasio belanja 

operasional yang lebih besar yang mengakibatkan rasio belanja 

modal yang lebih kecil, akan tetapi hal tersebut merupakan cara 

pemerintah untuk mengoptimalkan belanja daerah dari belanja 

daerah yang tidak perlu dilakukan serta mengoptimalkan program-

program yang lebih diperlukan. Sehingga, kinerja belanja daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi analisis keserasian belanja 

daerah dapat dinyatakan berjalan dengan cukup baik.
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4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Hasil perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tahun anggaran 2013-2017 

di Kabupaten Kepulauan Selayar ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 8.
Hasil Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013-2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 
Anggaran

Realisasi 
Anggaran Belanja 

Langsung

Realisasi 
Anggaran 
Belanja

Rasio 
Efisiensi 

(%)
Dinyatakan

(1) (2) (3) (4) (5)

2013
347.385.203.000 594.111.751.052

58,47%
Sangat 
Efisien

2014 402.929.477.000 654.565.983.466 61,56% Efisien

2015
433.838.108.000 750.964.957.087

57,77%
Sangat 
Efisien

2016 527.937.642.613 770.859.043.383 68,49% Efisien
2017 460.538.457.895 743.583.318.347 61,94% Efisien

Rata-rata 61,64% Efisien
Sumber Data: Data Olahan, 2019
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa rasio 

efisinsi pada tahun 2013: 58,47%%, tahun 2014: 61,56%, tahun 

2015: 57,77%, tahun 2016: 68,49%, dan tahun 2017: 61,94%. 

Walaupun terlihat bahwa terjadinya kenaikan dari tahun 2014-2017 

akan tetapi, kenaikan tersebut tidak terjadi secara signifikan, hal ini 

terjadi dikarenakan anggaran belanja daerah yang disesuaikan 

dengan kebijakan penyusunan APBD yang diatur setiap tahunnya 

mengenai belanja langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dengan rata-rata persentase 61,64%. Berdasakan pernyataan Djamruk 

Paula Latif sebagai staf bagian penagihan, pengawasan dan 

pelaporan bahwa “Walaupun penggunaan belanja langsung termasuk 

rendah namun hal tersebut sesuai dengan kriteria dari bidang 

pengawasan yang melakukan pengawasan setelah terjadinya kegiatan 

apakah sesuai mengenai macam, jenis dan jumlah yang ditetapkan”.

Sehingga realisasi anggaran belanja langsung terhadap

anggaran belanja daerah dinyatakan Efisien sesuai dengan kriterian 

Perda dan dapat diartikan bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berjalan dengan baik. 

4.2.2. Pembahasan 

Pembahasan mengenai hasil penelitian kinerja belanja daerah 

terhadap Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayah adalah 

sebagai berikut:
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1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap 

perbedaan atau selisih antara anggaran dengan realisasi belanja. 

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. Kinerja Keuangan pemerintah 

daerah dikatakan baik jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja 

kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak 

baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah 

yang dianggarkan. 

Dapat dilihat sepanjang tahun 2013-2017 terjadi penurunan 

persentase perbandingan yaitu: pada tahun 2013 memiliki selisih Rp 

54.391.959.948 dengan persentase perbandingan 91,61%, tahun 2014 

memiliki selisih Rp 84.306.972.534 dengan persentase perbandingan 

88,59%, tahun 2015 memiliki selisih Rp 87.179.809.913 dengan 

persentase perbandingan 89,60%, tahun 2016 memiliki selisih Rp 

100.626.501.634 dengan persentase perbandingan 88,45%, dan pada 

tahun 2017 memiliki selisih Rp 94.366.279.762 dengan persentase 

perbandingan 88,74%. Walaupun tidak terjadi signifikan, hal ini 

terjadi disebabkan adanya sedikit permasalahan yang terjadi 

sepanjang proses perealisasian anggaran belanja daerah seperti faktor 

keadaan Ekonomi, cuaca dan lokasi yang tidak mendukung.
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Hal ini diungkapkan oleh Haeruddin Yusuf sebagai staf 

pembiayaan yang mengatakan bahwa persentase perealisasian 

anggaran dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang terjadi dimasyarakat 

seperti pada saat penganggaran kegiatan atau program harga yang 

ditentukan sangat tinggi namun pada saat perealisasian berlangsung 

harga yang dinyatakan sangat tinggi ternyata menurun.  Adanya 

program dari pemerintah pusat juga mempengaruhi perealisasian 

anggaran belanja daerah seperti program dana Bos, program 

Indonesia Sehat, program penanggulangan kemiskinan dll juga 

mempengaruhi program Pemda kabupaten kepulauan selayar seperti 

program seragam gratis, rumah sehat, pemerataan kemikinan dll. Ia 

juga menambahkan bahwa penurunan persentase perealisasian 

anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut masih dalam batas 

wajar”. 

Secara umum Kinerja Keuangan Belanja Kabupaten 

Kepulauan Selayar dapat dikatakan baik dikarenakan realisasi 

anggaran belanja dari tahun 2013-2017 mempunyai angka rata-rata 

89,40% yang menunjukkan Kabupaten Kepulauan Selayar mampu 

merealisasikan anggarannya dengan tingkat selisih yang rendah. 

Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 91,61%, sedangkan 

realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu  88,45%. Walaupun 

terjadi penurunan persentase realisasi dan anggarannya namun 

penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan sehingga masih 
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dalam tahap yang wajar. Dari hasil perhitungan ini juga dapat 

diketahui efektifitas dari perealisasian anggaran belanja daerah 

berdasarkan perhitungan Mahsun (2016) dimana kriteria 89,40% 

dinyatakan Efektif, Sehingga kinerja belanja daerah Kabupaten 

Selayar dari segi analisis varians dan efektifitas belanja daerah 

dinyatakan berjalan dengan baik.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah 

Analisis pertumbuhan belanja menganailisis tingkat 

kesesuaian pertumbuhan belanja. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun 

ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian kenaikan pertumbuhan belanja 

daerah terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 9,24% dan pada 

tahun 2014-2015 yaitu sebesar 12,84%, hal ini dikarenakan akhir 

periode dari perencanaan APBD oleh Bupati yang akan berakhir 

masa jabatannya sehingga seluruh program yang direncanakan 

diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. Sedangkan terjadi 

penurunan dari tahun 2015-2016 yaitu sebesar 2,58% dan tahun 

2016-2017 yaitu sebesar -3,67%, Semakin menurunnya belanja 

daerah ini dikarenakan sepanjang tahun 2015-2017 terjadi 

rasionalisasi Belanja Daerah dari hasil Evaluasi Gubernur untuk 

APBD serta baru dimulainya program-program baru yang 
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direncanakan oleh Bupati yang baru menjabat untuk semua sektor 

belanja daerah.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi pertumbuhan belanja daerah 

berjalan dengan baik dikarenakan program-program belanja daerah 

terlaksana sesuai dengan program-program yang direncanakan 

pemerintah daerah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh 

Apriana Susilawati sebagai staf penilaian dan penetapan bahwa 

pertumbuhan belanja daerah kenaikan dan penurunan tersebut 

dikontrol langsung oleh perangkat daerah agar tidak terjadi kenaikan 

dan penurunan yang drastis, sehingga kenaikan dan penurunan yang 

terjadi masih dalam batas wajar.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran 

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian 

belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 

2013-2017 secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana yang 

dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja 

operasional dibandingkan belanja modal sehingga Rasio Belanja 

Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 26,27% 
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dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total 

Belanja rata–rata selama 5 tahun sebesar 71,96%. 

Hal ini dikarenakan total belanja dari APBD lebih besar 

dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi 

dalam satu tahun anggaran dengan penggunaan belanja pegawai 

yang mencapai angka tertinggi setiap tahunnya sepanjang tahun 

2013-2017 dengan rata-rata pengeluaran sekitar Rp 300-jtan 

pertahunnya menyusul penggunaan belanja barang dan jasa yang 

berada pada peringkat kedua dengan rata-rata pengeluaran 

hampir Rp 200-jtan pertahunnya. diungkapkan oleh Raja staf 

bagian unum dan kepegawaian “Seluruh peningkatan belanja 

pegawai dari tahun 2013-2014 disebabkan oleh penerimaan 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

menjadi factor peningkatan tersebut,  walaupun  kemudian terjadi 

penurunan pada tahun 2015 dengan rasio 67,11% yang 

disebabkan penyesuaian kembali anggaran belanja operasi oleh 

Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang baru menjabat akan 

tetapi tahun selanjutnya terus meningkat sampai mencapai angka 

persentase 76,73% pada tahun 2017 sebagai bentuk kebijakan 

peningkatan fasilitas aparatur daerah akibat penerimaan Pegawai 

Negeri Sipil”.
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b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Selayar 

dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 

di tahun 2013 rasio yang ditunjukkan pada angka 26,22%, pada 

tahun 2014 menunjukkan angka persentase sebesar 25.78%, pada 

tahun 2015 menunjukkan angka persentase sebesar 24.28%, dan 

pada tahun 2017 menunjukkan angka persentase sebesar 23.27%

kecuali pada tahun tahun pada tahun 2016 menunjukkan angka 

persentase sebesar 31.81% mengalami kenaikan. 

Penurunan terjadi dikarenakan tidak mendesaknya untuk 

pengadaan aset baru atau pembuatan aset baru karena aset lama 

masih layak dipakai, hal ini di ungkapkan oleh Husain sebagai 

staf bidang Aset Daerah bahwa “Penurunan aset daerah 

disebabkan setelah peninjauan aset daerah masih tergolong layak 

pakai sehingga hanya diperlukan biaya pemeliharaan sajatidak 

perlu dilakukan pengadaan aset baru, sedangkan terjadi kenaikan 

pada tahun 2016 hal tersebut disebabkan adanya program 

peningkatan fasilitas tujuan  wisata seperti: Taman Pelangi, 

Taman Pustaka, Pantai Marina, Pantai Balloyya, dll sehingga 

belanja modal meningkat.

Dari hasil analisis keserasian belanja daerah diatas, diketahui 

bahwa rasio belanja operasional lebih besar daripada rasio belanja 

modal yaitu dengan rata-rata total belanja operasi sebesar 71,96% 
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dan rata-rata belanja modal sebesar 26,27%. Hal ini disebabkan tidak 

mendesaknya untuk pengadaan aset baru atau pembuatan aset baru 

karena aset lama masih layak dipakai sehingga lebih besar perlunya 

biaya operasional dan pemeliharaan saja. Walaupun dalam hasil 

tersebut Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki rasio belanja 

operasional yang lebih besar yang mengakibatkan rasio belanja 

modal yang lebih kecil, akan tetapi hal tersebut merupakan cara 

pemerintah untuk mengoptimalkan belanja daerah dari belanja 

daerah yang tidak perlu dilakukan serta mengoptimalkan program-

program yang lebih diperlukan. Sehingga, kinerja belanja daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi analisis keserasian belanja 

daerah dapat dinyatakan berjalan dengan cukup baik.

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara 

output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of 

output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila 

suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan 

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya 

(spending well) dengan melihat input dan output yang dihasilkan 

apakah sesuasi dengan Standar yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Berdasarkan Hasil penelitian rasio efisiensi pada tahun 2013: 

58,47%%, tahun 2014: 61,56%, tahun 2015: 57,77%, tahun 2016: 

68,49%, dan tahun 2017: 61,94%. Walaupun terjadi kenaikan, yang 
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terjadi dikarenakan anggaran belanja daerah yang disesuaikan 

dengan kebijakan penyusunan APBD yang diatur setia tahunnya 

mengenai belanja langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

namun tidak terjadi secara signifikan dengan rata-rata persentase 

61,64%, Berdasakan pernyataan Djamruk Paula Latif sebagai staf 

bagian penagihan, pengawasan dan pelaporan bahwa “Walaupun 

penggunaan belanja langsung termasuk rendah namun hal tersebut 

sesuai dengan kriteria dari bidang pengawasan yang melakukan 

pengawasan setelah terjadinya kegiatan apakah sesuai mengenai 

macam, jenis dan jumlah yang ditetapkan”.

Sehingga realisasi anggaran belanja langsung terhadap 

anggaran belanja daerah dinyatakan Efisien sesuai dengan kriterian 

Perda dan dapat diartikan bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berjalan dengan baik. 



74

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja daerah terhadap 

laporan realisasi anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dinyatakan 

tergolong berjalan dengan baik jika ditinjau dari hasil analisis varians belanja 

daerah, pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah,  Analisis 

efisiensi yang diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan.

5.2. Saran

Saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis varians belanja daerah serta dari segi tingkat efisiensi 

diketahui bahwa kinerja belanja pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar dapat dikatakan baik karena dari tahun 2013-2017 realisasi 

belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan serta perolehan 

rasio yang baik. Hal ini bagi Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar Dan 

BPKAD dapat mempertahankan kinerja tersebut dan meningkatkannya 

serta lebih memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari 

APBD yang diterima.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebaiknya mengalokasikan 

belanja daerah dalam porsi yang seimbang. Walaupan dikatakan bahwa 

tidak mendesaknya untuk pengadaan aset baru atau pembuatan aset baru 

karena aset lama masih layak dipakai sehingga lebih besar perlunya 
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biaya operasional dan pemeliharaan saja namun diharapkan perlu 

meninjau secara lebih jauh pemanfaatan serta pengalokasian belanja 

daerah yang lebih banyaknya pengalokasian pada belanja operasi 

dibanding belanja modal. Maka, sebaiknya lebih ditingkatkan fasilitas 

sarana dan prasarana dengan meningkatkan belanja modal khususnya 

sarana dan prasarana yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. 

Meningkatkan pengawasan, pengelolaan dan pendayagunaan aset 

daerah. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pada unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat.

3. Pemda Selayar juga harus menyusun kajian dan analisa yang lebih 

mendalam untuk menekankan belanja pegawai agar lebih diberikan 

ruang untuk belanja publik lainnya bukan hanya orentasinya untuk 

pegawainya. Dengan cara tindakan moratorium penerimaan pegawai 

atau lebih mengurangi porsi penerimaan, menerima pegawai baru untuk 

mengganti yang pensiun pun harus sangat selektif, serta aset-aset daerah 

dari yang tidak terpakai lebih baik dilakukan tindakan pelelangan. 



76

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Survei K-2 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Bastian, Indra. 2017. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba 

Empat.

CNBC Indonesia. “Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Jadi Rp 5.397 T!” 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20181116171158-17-

42553/utang-luar-negeri-indonesia-bengkak-jadi-rp-5397-t

Djaenuri, Aries. 2015. Kepemimpinan, Etika, & Kebijakan Pemerintahan. Ghalia 

Indonesia, Jakarta.

Detik Finance. “Kenapa Jokowi Rajin Tambah Utang (Utang RI Tembus Rp 4000 

Triliun)”.https://finance.detik.com/berita-ekonomi-

bisnis/d3920665/kenapa-jokowi-rajin-tambah-utang

Hardiwinoto. 2017. Good Government Governance. Hardiwanto 2017 pdf. 

https://hardiwinoto.com/good-government-governance/

Hery. 2017. Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta: Grasindo

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK)  No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta (IAI)

Kementerian Keuangan Indonesia Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan 

Layanan Informasi. 2018. Nomor: 47/KLI/2018. Jl. Dr. Wahidin Raya No. 

1, Jakarta. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-

pers-kinerja-penerimaan-dan-belanja-negara-yang-semakin-baik-

mendukung-terjaganya-perekonomian/

Latif, Djamruk Paula. Wawancara Personal. Staf Penagihan, Pengawasan dan 

Pelaporan BPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar

Liando, Grace Yunita dan Inggriani Elim. 2016. Analisis Kinerja Belanja Dalam 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal 

EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1473-1484



77

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Makka, Harry Al, David P.E. Saerang dan Inggriani Elim. 2015. Analisis Kinerja 

Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. 

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04 Tahun 2015.

Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis 

Akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Stantard Akuntansi Pemerintah

                                 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

                                 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.

                                 .2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sari, Dwi Nofita, Sri Mintarti, dan Salmah Pattisahusiwa. 2018. Analisis

Efektifitas dan Efesiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Jurnal 

Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan. Vol (15) 

No. 1 2018. ISSN Online: 2528-1127

Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Daerah Berbasis Akrual Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sofyansyah, Nur. 2018. Wawancara Personal. Staf Anggaran Daerah BPKAD 

Kabupaten Kepulauan Selayar

                       . 2017. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press



78

Susilawati, Apriani. 2018. Wawancara Personal. Staf Penilaian dan Penetapan 

BPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar

Tantri, Sakinah Nursarifah dan Putri Irmawati. 2018. Analisis Kinerja Belanja 

Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2012-

2016. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol 1 No 1 Hal 27-37 Maret 

2018

Yusuf, Haeruddin. 2018. Wawancara Personal. Staf Pembiayaan BPKAD 

Kabupaten Kepulauan Selayar



L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 




































	1.SAMPUL.docx
	2.PENGESAHAN.docx
	sp.jpg
	3.ABSTRAK.docx
	4.ABSTRACT.docx
	5.MOTTO.docx
	6.PERSEMBAHAN.docx
	7.KATA PENGANTAR.docx
	8.DAFTAR ISI.docx
	9.DAFTAR TABEL.docx
	10.DAFTAR GAMBAR.docx
	11.Daftar Grafik.docx
	11.ISI SKRIPSI.docx
	12.Daftar Pustaka.docx
	13.Lampiran.docx
	1.jpg
	2.jpg
	3.jpg
	4.jpg
	5.jpg
	6.jpg
	7.jpg

