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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak diterapkannya iUndang-undang i(UU) iNo i22 itahun i1999 iyang 

telah.idirevisi.imenjadi.iUU.iNo.i32.itahun.i2004.itentang.ipemerintahani idaerah 

ataui lebihi dikenali dengani UUi otonomii daerahi dani UUi Noi 25i tahunii1999 

yangi telahi direvisii menjadii UUi Noi 33i tahuni 2004i tentangiiperimbangan 

keuangani antarai pemerintahi pusati dani pemerintahi daerahi telahi imenciptakan 

perubahani mendasari terhadapi pelaksanaani pemerintah, terutamai dalamiihal 

pengelolaani keuangani negarai diharapkani pengelolaani keuanganiinegara 

menjadii lebihi baiki darii tahun-tahuni sebelumi diterbitkannyaiiundang-undang 

tersebuti sertai dapati meningkatkani profesionalitasi dani iketerbukaan, 

akuntabilitasi sertai transparansii dalami pengelolaani keuangani negarai idalam 

rangkai mewujudkani goodi governancei dalami penyelenggaraani negarai iyang 

lebihi ibaik. Olehi karenai itui diperlukani prosesi penyerapani belanjai inegara 

yangi dinamisi dani terjadwali gunai mempercepati prosesi pembangunani idan 

meningkatkani pertumbuhani iekonomi. 

Sebagaii negarai yangi sedangi giati imembangun, perani ipemerintah 

sangati dibutuhkani untuki memberikani dorongani yangi lebihi kuati dani icepat 

bagii pergerakani rodai iperekonomian. Perani pemerintahi disinii idapat 

dinyatakani dalami bentuki mengoptimalkani pengelolaani potensii daerahi idan 

sumberi dayai manusiai yangi memberikani manfaati terhadapi imasyarakat. iHal 

tersebuti dapati terlaksanai jikai segalai sesuatunyai dilakukani secarai iefektif 

dani iefisien, tetapii nyatanyai masihi banyaki hal-hali yangi idiharapkan 

masyarakati terhadapi pemerintahi untuki peningkatani kesejahteraani itidak 

dapati iterpenuhi. 

Salahi satui faktori penyebabnyai adalahi rendahnyai penyerapani ianggaran 

pada pemerintah daerah. Permasalahani mengenaii minimnyai ipenyerapan 

anggarani dii pemerintahi idaerah, kementeriani dani lembagai selalu saja 

dianggap sebagaii buruknyai kinerjai ibirokrasi. Penyerapani anggarani isendiri 
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memangi pentingi untuki mendorongi terciptanyai multiplieri effecti iterhadap 

ekonomi.i Kegagalani targeti penyerapani anggarani memang akani iberakibat 

hilangnyai manfaati belanjai dikarenakan danai yangi dialokasikani iternyata 

tidaki semuanyai dapati dimanfaatkani yangi berartii ada  danai iyang 

mengangguri (idle money).  Padahali apabilai pengalokasiani anggarani iefisien, 

makai meskipuni dengani adanyai keterbatasani sumberi idana, negarai imasih 

dapati mengoptimalkani pendanaani kegiatani strategisi ilainnya. 

Penyerapani anggarani ini terdapat beberapa persoalan yaitu penyerapan 

anggaran melebihi pagu anggaran dan penyerapan belanja yang rendah. Atas 

permasalahan ini, kepala BPK menyatakan bahwa serapan belanja yang melebihi 

batas yang telah ditetapkan akan berdampak buruk terhadap kas pemerintah 

berupa penambahan biaya yang menyebabkan kerugian dan hutang Negara. 

Sedangkan untuk penyerapan belanja yang rendah memiliki resiko lebih luas 

seperti penyerapani anggarani yangi tidaki memenuhi target menyebabkani idana 

terlambat atau bahkan tidak tersalurkani kepadai masyarakati dani itidak 

tersalurkan kesistem iperekonomian, sehinggai penerimai manfaati itidak 

sepenuhnya bisai menikmatii hasili pembangunani dan pelayanan yangi dibiayai 

oleh anggaran publik (Yunarto, 2011 hlm. 16). Permasalahan lambatnya 

penyerapan anggaran menjadi fenomena klasik di pemerintah. iPenyerapan 

anggarani secarai umumi hanyai memilikii akselerasi tinggii padai saati iakhir 

tahun.i Sedangkani dii awali itahun, umumnyai suliti direalisasikani isebagaimana 

yangi diharapkani ipublik, bahkani tidaki sedikiti institusii yangi ikurang 

memilikii dayai serapi anggarani padai awali hinggai pertengahani itahun 

anggaran.i Hali inii berdampaki padai lambatnyai realisasii pelaksanaani iprogram 

dani kegiatani ipemerintah. 

Meskipun dalami kerangkai penganggarani berbasisi ikinerja, tinggi 

rendahnya penyerapani anggarani bukanlah merupakani targeti alokasii ianggaran 

karena anggarani berbasis kinerja lebih fokus padai kinerjai iketimbang 

penyerapani itui isendiri. Untuki mengukuri kinerjai suatui ikegiatan, iyang 

dilihati adalahi outputi serta ioutcomenya. Akan tertapi variabeli ipendorong 

pertumbuhani perekonomiani Indonesia sampai saati inii masih lebihi ididominasi 

olehi faktori ikonsumsi, sehinggai belanjai pemerintahi yangi imerupakan 
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konsumsii pemerintahi menjadii pendorongi utamai percepatan ipertumbuhan. 

Jadi, kegiatani yangi langsungi menyentuhi kepentingani masyarakat, imakin 

awali pelaksanaani kegiatannyai makai manfaati sertai efeki stimulusnyai ijuga 

akan semakin ibesar. Dan apabila pelaksanaannya cenderungi lambat bahwa 

hinggai akhiri itahun, makai yangi dirugikani adalahi masyarakati ikarena 

manfaati yang akan diterima tertunda. 

Bank dunia menyebutkan bahwa negara-negara berkembang seperti halnya 

Indonesia mempunyai permasalahan yang seragam dalami penyerapani ianggaran 

yangi disebuti “slow back-loaded”, artinyai penyerapani rendahi padai iawal 

sampaii tengahi tahuni ianggaran, namuni melonjaki memasukii akhiri itahun 

anggaran.i Penumpukan pencairan dana ditriwulan IV merupakan cerminan 

bahwa penyerapani anggarani tidaki sesuaii dengani rencanai kegiatani iyang 

telahi iditetapkan. Permasalahan “slow back-loaded”, juga menjadi pekerjaan 

rumah bagi pemerintah daerah. Beberapai Satuani Kerjai Perangkati iDaerah 

(SKPD)i DKI Jakarta masihi ada yang memiliki permasalahani yang sama idalam 

penyerapan ianggaran. Sekalipun penyerapan memenuhi target pada akhir tahun, 

namun presentase capaian terlihat menumpuk diakhir tahun anggaran. Pola 

semacam ini tentu tidak sehat untuk perekonomian daerah dan kemakmuran 

masyarakat secara umum. 

 

Tabel 1. Pencairan Belanja Provinsi DKI Jakarta 2018 

Triwulan 
Pagu Anggaran 

(Rp „000) 

Realisasi 

(Rp „000) 

Realisasi 

% 

Pencapaian 

% 

I 71.169.642.231 5.824.578.244 8,18 8,18 

II 71.169.642.231 20.292.426.682 28,51 20,33 

III 75.091.248.347 40.384.248.592 53,78 25,27 

IV 75.091.248.347 61.542.846.577 82,03 28,18 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta 

2.  

Berdasarkan tabel 1 diatas, tingkat penyerapan anggaran DKI Jakarta 

menunjukkan bahwa masih belum memenuhi target pencapaian penyerapan 

anggaran yang optimal. Pemerintah DKI Jakarta mengalami permasalahan 

keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyerapan anggaran DKI Jakarta 

pada tahun 2018 di triwulan ketiga dengan total anggaran belanja Rp 

75.091.248.347.000, hingga akhir September 2018 (akhir triwulan ketiga) 

realisasi anggaran yang mampu diserap sebesar 53,78%. Realisasi anggaran 
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belanja di triwulan ketiga seharusnya telah mencapai 70% sesuai dengan pola 

ideal penyerapan anggaran yang dipersyaratkan oleh Dirjen Perbendaharaan 

Kemenkeu 2015 yaitu 15% untuk triwulan pertama, 20-25% untuk triwulan 

kedua, 30-35% untuk triwulan ketiga dan 20-30% untuk triwulan keempat. 

Dilansir dari CNN Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 2 Januari 

2019 oleh CNN Indonesia, bahwa serapan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 

DKI Jakarta tahun anggaran 2018 tidak memenuhi target serapan sebesar 87%. 

yang dipatok oleh Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diakses dari situs 

publik.bapedadki.net, 31 Desember 2018 serapan APBD DKI Jakarta hanya bisa 

mencapai 82,03%. Ketuai Fraksii PDIPi DPRDi DKIi Jakartai iGembong 

Warsonoi mengatakani tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut hasil 

dari kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta, dimana kebijakan itu terkait 

dengan banyaknya jabatan Kepala Dinas yang diemban pelaksana tugas (Plt). 

Menurut Gembong, pelaksana tugas Kepala Dinas membuat eksekusi proyek di 

lapangan tidak maksimal sehingga berakibat pada rendahnya anggaran yang 

diserap, Selain itu Gembong juga melihat rendahnya serapan anggaran akibat 

kurang matangnya perencanaan di masing-masing SKPD karena yang seharusnya 

anggaran belanja pembangunan untuk multiyears dibuat menjadi single year dan 

pelaksanaan lelang yang terlambat sehingga menyebabkan penyerapan anggaran 

pada periode tersebut tidak tercapai. Hal itu menurut Gembong bisa terlihat dari 

proses pengadaan lahan di sejumlah dinas yang terlalu lama bahkan terkadang 

gagal. Hali inii menunjukkani bahwai kualitasi sumberi dayai manusiai (SDM) 

dalam proses layanani pengadaan dan belum optimalnya sosialisasi secara jelas 

dan luas kepada SKPD tentang syarat dan ketentuan pengajuan kegiatan pada saat 

perencanaan suatu program. 

Fenomena lainnya yang terjadi dilansir oleh Harian Umum pada tanggal 15 

Oktober 2018, narasumber yang namanya tidak mau disebut mengatakan bahwa 

banyak pejabat yang kecewa kepada pemimpin DKI Jakarta yang baru karena 

kebijakannya yang dinilai tidak masuk akal dalam melakukan mutasi. Rasa 

kekecewaan tersebut membuat mereka malas-malasan dalam melakukan tugasnya. 

Hali inii menunjukkani bahwai komitmeni organisasii yangi dimilikinya telah 

berkurang hanya karena masalah personal membuat dirinya lupa akan 
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tanggungjawabnya sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut. 

Perencanaan merupakani prosesi yangi diawali dengan penetapani itujuan 

berupai penentuani strategii untuki pencapaiani tujuani secarai menyeluruhi iserta 

perumusanisistem perencanaan untuk mengintergrasikan idan menkoordinisasikan 

seluruhi pekerjaani iorganisasi, hinggai tercapainyai itujuan tersebuti (Robbinsi 

dani iCoulter, 2002i dalami iBastian, i2010 hlm. 35). Sementara itu Undang-

Undangi Nomori 25i tahuni 2004i Pasali 1i ayati i(1) mendefinisikan 

perencanaani sebagai suatui prosesi untuki menentukani itindakan masai depani 

yangi itepat, melaluii urutani pilihani dengani imemperhitungkan sumberi dayai 

yangi itersedia. Pada dasarnya harapan penyerapani ianggaran yangi maksimali 

tanpai dibarengi dengan perencanaani anggarani yangi ibaik dapati dikatakani 

sebagaii suatui hali yangi hampir mustahili akani iterwujud (Halim, 2014 hlm. 

104). Programi yangi direncanakani harusnyai ibersifat komprehensif dani 

isimultan, dimanai setiapi programi telahi melaluii isuatu pembahasani dani 

perencanaani terlebihi dahului sebelumi masuki idalam penganggaran.i 

Perencanaani anggarani akani bermulai darii pengajuani iawal yangi dilakukani 

kementerian dani lembagai yangi kemudiani bermuarai dalam RKA-KL.i Suatui 

programi diharapkani dapati diselesaikani dengani baiki idalam satui tahuni 

ianggaran, kecualii dinyatakani bahwai programi tersebuti iakan memakani waktui 

dani anggarani lebihi darii satui itahun. Makini ibanyak programi yangi dapat 

dilaksanakani dalami satui periodei anggarani makai iakan meningkatkani 

penyerapani anggarani dalami satui iorganisasi, kementerian iatau lembaga,i 

sehinggai dapati dikatakani secarai kinerjai anggarani penyerapan mendekatii 

imaksimal. 

Selanjutnyai untuki setiapi organisasii baik privatei maupun publiki iperlu 

membanguni sumberi dayai manusiai (SDM)i yangi professional dani imemiliki 

kompetensii yangi tinggii untuk mendukung dayai saingi organisasii dalami iera 

globalisasii dani menghadapii lingkungani kerjai sertai kondisii isosial 

masyarakati yangi mengalamii perubahani yang dinamis. Tidaki terkecualii ibagi 

setiapi Satuani Kerjai Perangkati Daerahi (SKPD)i dalami melakukani isetiap 

programi kerjai terutamai dalami hali penyusunani anggarani sangati idiperlukan 
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kopetensi pegawaii untuki memahamii dani mengambili ikeputusan. Menurut 

Utomo (2002) sebagaii organisasii inirlaba, Pemdai jugai harusi dapati ilebih 

berorientasii padai peningkatani kinerjai akibati darii diberlakukannyai iotonomi 

daerahi sehingga dependensii daerahi terhadapi pusati idikurangi. Olehi karena 

itu, pegawaii yang berada dalam lingkungan pemda dituntut untuk tidak ibekerja 

sesuaii dengani imbalannyai (thei ini irole) akani tetapii pegawaii idiharapkan 

memilikii motivasii untuki bekerjai melebihii apai yangi seharusnyai iai ilakukan 

(thei extrai irole). 

Kualitas sumberi dayai manusiai (SDM) merupakan rancangani isistem-

sistemi formali dalami suatu organisasii untuki memastikani penggunaani ibakat 

manusiai secarai efektifi dani efisieni gunai mencapaii tujuani iorganisasi. 

Menurut Sudarwati, dkk (2017) kompetensi sumber daya manusia memang 

mutlak diperlukan agar pengelolaan anggaran dapat terlaksana dengan baik karena 

SDM yang buruk menjadikan pengelolaan anggaran buruk dan berakibat 

terlambatnya realisasi anggaran. Senada dengan itu, hasil penelitian Putri (2017) 

juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi lambatnya daya serap 

keuangan, salah satunya disebabkan karena kualitas SDM yang terlibat belum 

memadai karena tidak didukungi dengani latari belakangi ipendidikan, isering 

mengikutii pendidikani dani ipelatihan, dani mempunyaii pengalamani dii ibidang 

keuangan.i  

Faktori yangi dapat memengaruhi berikutnya yaitu komitmeni iorganisasi. 

Hasil penelitiani yangi dilakukani Hossein dani Robert (1996) menyimpulkan 

bahwai semakini tinggii komitmeni organisasii seorang individu makai isemakin 

tinggii kerelaan dalami mengoptimalkan potensi yangi dimiliki. Ratifahi idan 

Ridwani (2012)i juga menyatakani bahwa kepercayaani darii seseorang terhadap 

nilai-nilaii iorganisasi, dani kerelaani seseorang untuki mendukungi idalam 

merealisasikani tujuani organisasii sertai kesetiaani untuki tetapi menjadii bagian 

organisasii merupakani unsur-unsuri yangi merupakani dasari darii ikomitmen 

organisasi.i Anggotai organisasii akani merasai senangi dalami bekerjai ijika 

merasai terikati dengani nilaii dani tujuani iorganisasi, hali ini akani iberdampak 

padai tanggungi jawabi dani kesadarani yangi dimilikii anggotai idalam 
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menjalankani iorganisasi, mereka akan berani dalam mengambil resiko dan 

keputusan yang benar dalam penyerapan anggaran organisasinya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh perencanaan, 

kualitas SDM dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran masih 

mengalami perbedaan hasil. Penelitian Albulescu dan Goyeau (2013), Gagola, 

dkk (2016), Alumbida, dkk (2016), Zarinah (2016), Putri, dkk (2017) menyatakan 

bahwai perencanaani memilikii pengaruhi positifi terhadapi ipenyerapan 

anggaran,i sedangkan Seftianova (2013)i dani Rifaii (2016)i menyatakani ibahwa 

tidak ada pengaruhi antara perencanaani dan penyerapan anggaran. Penelitian 

Zaman dan Cristea (2011), Zarinah (2016),  Ramdhani (2017), Putri, dkk (2017), 

dan Saprudin (2018) menyatakan bahwa kualitas SDM dan penyerapan anggaran 

berpengaruh positif sedangkan Alumbida, dkk (2016) menyatakan berpengaruh 

positif namun tidak signifikan, Purtanto (2015) dan Rifai (2016) menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas SDM dengan penyerapan anggaran. 

Penelitian Gagola, dkk (2016) dan Putri, dkk (2017) menyatakani ibahwa 

komitmeni organisasii memilikii pengaruhi yang positifi terhadapi penyerapan 

anggaran sedangkani penelitian Alumbida, dkk (2016) menyatakan ibahwa 

komitmeni organisasii tidak berpengaruhi signifikan terhadapi penyerapan 

anggaran. 

Berdasarkani latari belakangi dani GAPi riset diatas, makai peneliti 

bermaksud untuk menguji kembali faktor-faktori yangi imempengaruhi 

keterlambatan penyerapani anggarani yaitu perencanaani ianggaran, kualitas sdm 

dan komitmeni organisasi dengan judul “PENGARUH PERENCANAAN, 

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI 

TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN”. 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

a. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan  

anggaran? 

b. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan 

anggaran? 
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c. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan 

anggaran? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap 

Penyerapan Anggaran. 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia 

terhadap Penyerapan Anggaran. 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi 

berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. 

 

1.4.   Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Bagi Akademisi 

Memberikan kontribusi ilmiah dan tembahan bukti empiris yang 

berkaitan dengan Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD di 

DKI Jakarta. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

kepustakaan dan sebagai bahan acuan terhadap penelitian dimasa yang 

akan datang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan 

Anggaran. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Instansi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

bagi para pengambil keputusan dalam penyerapan anggaran di SKPD 

di Pemprov DKI Jakarta. 
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2) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi agar 

masyarakat lebih peduli dan dapat ikut serta dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah. 
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