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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan 

dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman 

masa lalu dan taksiran–taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat 

menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan 

kegiatannya. Anggaran digunakan oleh setiap organisasi, seperti organisasi swasta 

dan pemerintah. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi 

manajemen puncak maupun manajemen menengah (Herlianto, 2014:41). Pada 

instansi pemerintahan terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 

disingkat APBD . APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 

2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara) yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan 

dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam 

rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi 

Tahun  anggaran  APBD yaitu mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember 

tahun yang bersangkutan sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan 

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang telah ditetapkan. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur 

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja 

Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan 

menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab 

melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.APBD merupakan dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah 

daerah. 

Adapun pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari pemberian 

kewenangan tersebut antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah 

daerah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol 

penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Suatu daerah tidak akan dapat 

menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap 

tahunnya APBD ditetapkan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. 

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang 

menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain 

berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan 

yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan 

pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Namun, PAD dapat dikatakan sebagai barometer utama suksesnya pelaksanaan 
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otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian 

daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. 

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, 

sehingga apabila pengeluaran pemerintah memiliki kualitas yang rendah, maka 

kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi juga akan kurang optimal. Namun belanja yang 

dilakukan tidak boleh melebihi dari yang telah dianggarkan karena jika itu terjadi 

maka termasuk pemborosan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola 

APBD dengan baik untuk kepentingan daerah. Setiap pejabat yang bertanggung 

jawab atas pengeloaan APBD dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran 

untuk membiayai pengeluaran tersebut. 

Seiring dengan peranan Pemerintah Daerah yang mengelola 

keuangandaerahnya sendiri dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi 

pendapatan setiapdaerah dan guna meningkatkan perkembangan daerah dengan 

maksimal, seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 

daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BKAPD) Kabupaten 

Sumba Barat adalah salah satu dari organisasi perangkatdaerahdalam lingkungan 



4 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berkedudukan sebagai Badan 

Daerah.BKAPD Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang juga mengelola APBD untuk kepentingan pegawai maupun 

masyarakat sekitar. Adapun APBD digunakan antara lain untuk keperluan 

operasional kantor, membiayai kegiatan yang diadakan oleh kantor dan juga 

beberapa kegiatan yang dilakukan setiap bagian yang terdapat didalam BKAPD 

oleh sebab itu perlu pengelolaan yang baik untuk APBD yang telah dianggarkan.  

Dalam pengelolaan APBD pemerintah daerah diminta untuk dapat 

mempertanggungjawabkan semua anggaran yang telah digunakan. Semakin besar 

jumlah APBD yang dikelola oleh pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban 

yang semakin baik. Akuntansi pemerintahan yang baik dapat mewujudkan 

pertanggungjawaban yang baik. Untuk melihat kemampuan pemerintah dalam 

mengelola APBD dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan analisis dengan 

melakukan analisis rasio keuangan. 

Dalam menganalisis rasio keuangan BKAPD tidak melakukan perhitungan 

sendiri, tetapi dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil 

perhitungan rasio analisis keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi 

akan diterima oleh BKAPD pada pertengahan tahun, hal tersebut membuat 

BKAPD terlambat untuk mendapatkan hasil dari perhitungan analisis rasio 

keuangan. Keterlambatan ini dapat menyebabkan BKAPD kurang optimal dalam 

menyususun APBD untuk tahun selanjutnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan perhitungan 

berdasarkan rasio keuangan yang berlaku secara komersial, agar dapat mengetahui 
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tingkat kinerja APBD dari Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sumba Barat. Maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul“ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PADA BADAN KEUANGAN. ASET DAN PENDAPATAN 

DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015-2017.” 

1.2. Penjelasan Judul 

Agar tugas akhir ini dapat dipahami oleh pembaca, peneliti akan menguraikan 

secara singkat dan jelas mengenai judul : 

1. Analisis 

Analisis merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling 

berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih 

detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. (Ibrahim, 2013) 

2. Kinerja  

Menurut Peraturan Menteri No 13 Tahun 2006 Kinerja merupakan keluaran atau 

hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

3. Anggaran 

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang 

diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk 

membiayai belanja tersebut.(Arif, Muchlis, dan Iskandar, 2009 : 140) 

4. Pendapatan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, 

yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 
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anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah. 

5. Belanja Daerah 

Menurut PSAP nomor 1, belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari 

rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana kinerja pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan, Aset 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk tahun anggaran 2015-

2017? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah: 

Untuk mengetahui kinerja pendapatan dan belanja pada Badan Keuangan, Aset 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Bara untuk tahun anggaran 2015-2017. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Pengharapan dari penelitian yang diadakan ini ialah memberikan beberapa 

manfaat antara lain : 

1. Bagi Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sumba Barat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis 

kinerja APBD lebih cepat, serta dapat membandingkan dengan hasil 

analisis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Bagi STIE PERBANAS SURABAYA 

Menjalin kerja sama dalam bidang akademis dengan BKAPD Sumba 

Barat. Serta lebih mengetahui tentang Sumba Barat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai wadah untuk menerapkan teori–teori, serta lebih mengetahui 

pembaharuan rasio keuangan.  

1.6. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini 

ialah : 

a. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan untuk tugas akhir ini ialah : 

1. Data Primer 

Data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 
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dilakukan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah Laporan Realisasi 

Anggaran tahun 2015-2017. 

2. Data Sekunder 

Data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, 

jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data ialah : 

1. Studi Dokumentasi 

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen  diperlukan untuk  mendukung  kelengkapan 

data yang  lain. Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data yang 

terkait dengan gambaran umum instansi, dan data-data laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat tahun anggaran 2015-2017. 

2. Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan 

sumberdatanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone. 

c. Teknik Analisis Data 

Data dalam pe nelitian ini dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif,sedangkan alat untuk menganalisis laporan keuangan digunakan 

laporanpertanggungjawab pelaksaaan APBD. Sesuai dengan 
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penelitianyang dilakukan,maka teknik analisa data yang digunakan 

adalahanalisis kuantitatif yaitu: 

a. Data atauinformasi yang berbentuk angka-angka dihitung menggunakan 

rasio analisis keuangan. 

b. Melakukan analisis dari hasil perhitungan rasio analisis keuangan. 

c. Menarik kesimpulan dengan jelas dengan perhitungan yang 

bersifatkuantitatif.Analisis belanja daerahuntuk mengukur kinerja 

keuangan dan untukmengetahui tingkat risiko atau tingkat kesehatan 

kinerja keuangan suatupemerintahdaerah. 


