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ABSTRACT 

 

One of fiscal policy tools to influence the economy sector is government spending. 

Basically the government spending is aimed providing goods and services, and to fulfill the basic 

needs peoples that can not be provided by the private sector. Therefore is needed the dynamic and 

scheduled absorption of state budget in order to accelerate the development process and to 

encourage economic growth. Budget absorption patterns that occur in Kota Blitar, Kabupaten 

Blitar and Kabupaten Tulungagung  in 2012 is low in the early years and accumulate at the end of 

the fiscal year. 

This study uses factor analysis and logistic regression. From the 15 initial variabe, 

gained 3 factors namely Administration and Human Resource Factors, Planning Factor, and 

Procurement of goods and services factor. Results of data analysis showed that the administration 

and human factor had no significant effect on absorption of government spending unit, while the 

planning factor and Procurement of goods and services factor have a significant effect on the 

absorption of government spending unit. 

 

Keywords: Absorption Budget, Government Spending, Performance of Public Sector Organization  

 

ABSTRAK 

 

Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah 

melalui sektor pengeluaran pemerintah.Pada dasarnya pengeluaran pemerintah tersebut 

bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang 

tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan 

anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan 

dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pola penyerapan anggaran belanja yang terjadi pada 

Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2012 yaitu rendah di 

awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran.  

Penelitian ini menggunakan analisis faktor dan regresi logistik. Dari 15 variabe awal 

yang dimunculkan,  diperoleh 3 faktor yakni Faktor Adminsitrasi dan SDM, Faktor Perencanaan, 

dan Faktor Pengadaan Barang dan Jasa.Hasil analisis data menunjukkan bahwa Faktor 

adminstrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran 

satuan kerja, sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. 

 

Kata Kunci:Penyerapan Anggaran, Belanja pemerintah, Kinerja Organisasi Sektor Publik 
 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Anggaran negara merupakan motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Dalam pengertiannya, anggaran menururt Lee danJohnson dalam 

Suhartono (2011) adalahdokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu 

organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, 
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pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) merupakan merupakan anggaran negara yang disusun setiap tahunnya di Indonesia.Oleh 

karena itu APBN mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi alat utama bagi negara 

untuk mensejahterakan masyarakat. 

Dalam membangun perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai dua instrumen 

ekonomi penting yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.APBN menjadi instrumen 

kebijakan fiskal di Indonesia dalam mengelola perekonomian negara.Kebijakan fiskal adalah satu-

satunya instrumen yang berada dalam kendali sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga 

mencerminkan tiga fungsi pokok pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi 

distribusi (Yustika, 2012).Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, 

memperbaiki, atau mengarahkan pembangunan ekonomi karena tidak dapat dilakukan sepenuhnya 

oleh sektor swasta. 

Instrumen pemerintah melalui kebijakan fiskal dalam menggerakkan roda 

perekonomian salah satunya adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah.Pengeluaran 

pemerintah pada hakikatnya mencerminkan kebijakan pemerintah itu sendiri.Pada dasarnya 

pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.Dalam struktur APBN, 

pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat 

tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan 

pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, 

pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan 

fasilitas umum lainnya. 

Akan tetapi, komposisi dalam APBN yang telah disusun selama ini masih belum cukup 

memadai untuk menciptakan pelayanan publik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk 

juga dalam mendorong kegiatan ekonomi.Komposisi alokasi sektor belanja pada struktur APBN 

menunjukkan masih didominasi oleh belanja pegawai, cicilan pokok dan bunga hutang, dan 

subsidi energi (Yustika, 2012).Komposisi belanja pemerintah pusat pada tahun 2011 seperti 

terlihat pada Tabel 1.1. 

Reformasi keuangan negara di Indonesia pada tahun 2003 ditandai dengan pemerintah 

menerbitkan tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No.17/2003 tentang Keuangan 

Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Berdasarkan reformasi 

penganggaran di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang Keuangan Negara, telah 

disyaratkan bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran Pemerintah harus didasarkan pada 

pendekatan kinerja yang pada intinya menitikberatkan pada terciptanya efisiensi dan efektivitas 

rencana kerja dan anggaran pada masing-masing kementrian/lembaga (Syakhroza, 2008). 

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, ketiga 

paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta 

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Susanto, 2006). Untukitu diperlukan proses 

penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan 

dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi (Carsidiawan, 2009). Mengingat fungsi anggaran 

negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan 

kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup 

penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Dalam prakteknya pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang mengusung 

semangat reformasi keuangan negara tersebut masih sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Adanya keterlambatan penyerapan dana APBN oleh kementerian negara/lembaga dan satuan kerja 

di bawahnya masih terjadi, meskipun undang-undang tentang keuangan negara telah dihasilkan. 

Pada semester I tahun 2012, tanda-tanda perbaikan penyerapan APBN masih belum tampak. 

Menurut Yustika (2012), pola penyerapan APBN baru dipacu pada semester kedua yaitu tepatnya 

pada triwulan IV. Pada akhir Semester I tahun anggaran 2011, terjadi penyerapan APBN sebesar 

36% yang masih jauh dari kondisi ideal. 

Salah satu contoh Kementerian/Lembaga yang realisasi penyerapan anggarannya masih 

rendah adalah Kementerian Perindustrian. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam rapat 

kerja di Komisi VI, DPR, mengatakan bahwa per 31 Mei 2012 realisasi anggaran Kementerian 



Perindustrian tak mencapai target sebesar 33,75 persen. Realisasi hingga bulan itu hanya Rp 

573,018 miliar, atau 22,48 persen dari pagu anggaran tahun 2012 (Kompas, 2012). Dalam rilisan 

terakhir Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada bulan Agustus 

menunjukkan bahwa realisasi Kementerian/Lembaga tercatat 31,98 persen (Portal Nasional 

Republik Indonesia, 2012). Oleh karena itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada waktu itu 

mengatakan Kementerian dan Lembaga yang pelan dalam merespon anggaran harus diyakinkan 

agar lebih cepat melakukan penyerapan untuk mendorong percepatan pembelanjaan APBN demi 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya turut menekan angka pengangguran dan 

kemiskinan (Portal Nasional Republik Indonesia, 2012). 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, belanja kementerian negara/lembaga telah 

menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan 

menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan.Pola demikian terjadi di tingkat pemerintah pusat 

dan daerah. Apabila kondisi tersebut masih terus berlanjut, hal ini akan mengganggu rencana 

kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum. Sedangkan di sisi lain juga akan 

berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan 

kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus. Salah satu contoh nyata atas pola 

penyerapan anggaran yang rendah di daerah yaitu adanya fenomena penumpukan realisasi 

anggaran pada akhir tahun di Kota Blitar.Contoh pembangunan infrastruktur yang mengalami 

penyerapan yang rendah di Kota Blitar adalah program revitalisasi Pasar Pon yang hingga akhir 

September 2012 baru 5% anggaran yang terserap (Mayangkara, 2012). 

Gambar 1: Tingkat Realisasi Anggaran di Jawa Timur TA 2012 

 
Sumber : Data Diolah 

Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1memperlihatkan gambaran realisasi anggaran 

kuartalan untuk Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung memiliki pola yang 

rendah di awal tahun dan meningkat tajam di akhir tahun anggaran. Khusus untuk Kabupaten 

Tulungagung dan Kota Blitar realisasi anggarannya lebih dari 100% yang disebabkan belanja 

pegawai yang membengkak dari anggaran semula. Ketiga daerah tersebut menunjukkan masih 

memiliki pola penyerapan anggaran yang masih buruk. Buruknya penyerapan anggaran juga 

ditunjukkan pada realisasi anggaran di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan karena memiliki 

pola yang sama dengan ketiga daerah tersebut. 

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran 

yang sangat strategis dalam penyerapan anggaran. KPPN Blitaradalah instansi vertikal yang 

bertugas sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang melayani fungsi perbendaharaan di 

daerah yang melayani instansi-instansi vertikal pemerintah ditiga wilayah yakni Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Tulungagung, dan Kota Blitar. KPPN sebagai salah satu ujung tombak pelayanan 

publik Kementerian Keuangan RI dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang keuangan memiliki 

tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan 

atas beban anggaran serta penatusahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari 

kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan pelayanan 

unggulan kepada sektor publik, serta memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja 

pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. 
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B. TELAAH PUSTAKA 

 

Pengeluaran Pemerintah 

Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan adalah merupakan cerminan dari 

pengeluaran pemerintah.Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli 

barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001). Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996), 

pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos yaitu: 

1. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. 

2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat 

permintaan. 

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Yaitu pemberian atau pembayaran langsung 

kepada masyarakat, seperti subsidi, bantuan langsung, pembayaran pensiun dan lain-lain. 

Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa merupakan salah satu bentuk dari peranan 

pemerintah dalam perekonomian modern yaitu peranan alokasi (Mangkoesoebroto, 2001).Adanya 

barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar tersebut menjadikan pemerintah berperan 

penting dan bertanggung jawab dalam alokasi sumber-sumber ekonomi. 

Teori Birokrasi 

Menurut Mangkoesoebroto (2001), birokrasi dapat didefinisikan sebagai berbagai 

departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Setiap biro 

merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dibiayai dengan 

memberikan gaji dan bukan dari penjualan output yang dihasilkannya. Setiap biro dalam 

melaksanakan tugas dapat saling bekerja sama (komplementer) atau bersaing dalam menggunakan 

sumber ekonomi yang langka. 

Anggaran, Birokrat, dan Efisiensi 

Terdapat banyak hal kenapa pemerintah melakukan birokrasi.Birokrasi didalam 

kepemerintahan dilakukan oleh birokrat.Birokrat dalam istilah secara umum adalah merupakan 

sesuatu hal yang menjalankan birokrasi agar berjalan sesuai aturan.Para birokrat mempunyai 

pandangan bahwa mereka semata-mata melakukan hal tersebut karena keinginan untuk melayani 

kebaikan bersama (Hindriks and Myles, 2004). 

Para birokrat berusaha mencapai apa yang menjadi keinginannya didasari atas beberapa 

cara yang paling efisien untuk dilakukan dengan tanpa kepentingan politik maupun kepentingan 

pribadi mereka. Hal ini merupakan gambaran yang sangat idealis sebagai pelayan masyarakat yang 

dalam menjalankan tugasnya didasari atas pengabdian yang dilakukan para birokrat untuk negara 

dan dilakukan tanpa pamrih.Hal tersebut mempunyai alasan agar menciptakan pandangan 

masyarakat bahwa mereka digaji oleh uang rakyat dan dilakukan semata-mata untuk 

rakyat.Pandangan seperti itu kemungkinan besar ada benarnya sangat sulit untuk orang awam 

dapat menerima bahwa mereka para birokrat sangat patuh dan tunduk dan dengan menyampingkan 

kepentingan pribadi mereka. 

Ada beberapa asumsi bahwa para birokrat yang pada kenyataannya mereka lebih 

mementingkan diri sendiri. Menurut Weber, bahwa pemerintah mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, birokrat yang terdiri 

dari banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah tanpa mempertanyakan 

kebijakan pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).Mereka sibuk dengan bagaimana mereka dapat 

memaksimalkan utilitas atau kepuasan pribadi yang mereka dapat.Tetap memilih pada menomor 

satukan dan memaksimalkan urusan pribadi mereka.Dan memilih untuk menyampingkan urusan 

yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat.Karena saat ini sering ditemui 

bahwa ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tapi mereka mempersulit dan 

memperumit sehingga memakan waktu yang cukup lama.Belum lagi apabila petugas yang 

bertanggungjawab pada pelayanan sedang tidak ada ditempat dengan berbagai alasan untuk 

menutupi kacaunya pelayanan (Hindriks and Myles, 2004). 

Niskanen berpendapat bahwa birokrat, sama halnya dengan orang lain, adalah pihak 

yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawannya, reputasi, dan status 

sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang 



birokrat yang berusaha mencari kepuasan yang maksimum berarti pula merupakan pihak yang 

memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena birokrat bukanlah sebagai pihak yang netral 

terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, birokrat cenderung akan 

menghasilkan barang atau jasa yang lebih besar dari pada yang seharusnya, sehingga terjadi 

inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001). 

Menurut Hindriks and Myles (2004) masalah kekuasaan juga bisa menjadi hal yang 

menakutkan didalam birokrasi.Karena dengan kekuasaan mereka dapat melakukan hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja pelayanan masyarakat.Dengan intervensi maka segala hal dapat dilakukan 

tanpa memikirkan pihak yang menjadi bawahan ataupun tugas utama pelayanan.Dengan posisi 

yang sangat berpengaruh tersebut maka juga dapat memberikan mereka pendapatan yang lebih, 

karena pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa yang 

bertugas.Namun hal tersebut mempunyai banyak kesulitan karena peran mereka yang sebagai 

pelayan masyarakat yang mempunyai dedikasi sepenuhnya untuk masyarakat, kecuali individu 

yang berada di sektor swasta yang hanya untuk kepentingan organisasinya yang sepenuhnya untuk 

mendapatkan pendapatan.jadi intinya para birokrat tidak mengejar pendapatan namun berupa 

pelayanan yang dapat maksimal. 

Dalam suatu teori birokrasi yang sangat kompleks dapat mencakup banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi pemanfaatan seperti patronase, kekuasaan dan reputasi.Sehingga birokrat 

dapat dimodelkan sebagai tujuan untuk memaksimalkan ukuran biro dengan tujuan agar 

mendapatkan manfaat besar yang tidak berupa uang dan konsekuensinya adalah kekuasaan 

pemerintah yang menjadi besar dan bahkan berlebihan.karena kekuasaan yang berlebihan dapat 

menyebabkan intervensi yang berlebihan pula. Sehingga tugas utama pelayanan maksimal dapat 

munurun bahkan terbengkalai. 

Gambar 2: Penentuan Output oleh Birokrat 

 
Sumber: Hindriks and Myles (2004) 

Berdasarkan Gambar 2 output yang optimal adalah dimana area anggaran sama 

dengan area biaya. Namun seorang birokrat akan cenderung menghasilkan output yang lebih besar 

dari output optimum. Hal ini bisa terjadi karena birokrat mempunyai pengaruh dan kekuatan yang 

besar karena mempunyai akses informasi yang terbuka lebar dan akurat mengenai manfaat dan 

biaya.Dan juga mempunyai keahlian dan kemampuan yang luas dalam berbagai bidang untuk 

menggunakan diskresi dalam pembuatan peraturan. Jadi saat birokrat mengajukan anggaran, maka 

birokrat akan mengajukan anggaran yang lebih besar daripada yang secara soial merupakan tingkat 

output yang optimal. Birokrat bisa mengambil surplus konsumen dan mengalihkannya pada 

produksi yang lebih besar (Mangkoesoebroto, 2001).Oleh karena itu dengan mempunyai banyak 

kekuatan yang besar, sudah seharusnya birokrat dapat memaksimalkan tugas utamanya untuk 

negara. 

Dengan mengejar tujuan pribadi oleh para birokrat dapat menyebabkan ukuran 

berlebihan untuk birokrasinya. Apalagi apabila hal itu sangat berlebihan maka akan terjadi 

inefisiensi yang pada akhirnya tidak menghasilkan nilai yang memadai dikarenakan uang atau 

dana telah dihabiskan oleh biro yang bersangkutan. Menurut Jackson dalam Mangkoesoebroto 

(2001), bahwa fungsi utilitas birokrat tidaklah sekedar memaksimumkan kepuasan mereka dengan 

dengan memaksimumkan anggaran, akan tetapi lebih kompleks daripada itu. Birokrat juga 

mempunyai kepuasan dalam melayani masyarakat atau melaksanakan tugas bagi kepentingan 

umum. Karena pada kenyataannya uang ataupun dana yang ada terbatas, jadi birokrat harus dapat 

mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatannya secara efisien. 



Dalam menetapkan anggaran, maka pemerintah akan menetapkan anggaran yang 

ditentukan setiap tahun yang dibahas dalam rapat kabinet. Dalam rapat ini maka akan menerima 

usulan anggaran dari masing-masing departemen dan mengalokasikan anggaran pusat atas dasar 

rapat kabinet ini. Sehingga kemudian akan dapat menentukan bagaimana anggaran departemen 

bisa berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan kebutuhan dan prioritas kedepannya. 

Organisasi Sektor Publik 

Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan 

berkerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu 

yang telah ditetapkan bersama-sama. Apabila dilihat dari tujuan dan sumber pendanaannya maka 

terdapat 2 tipe organisasi sektor publik (Mahsun dalam Wirasata, 2010) yaitu : 

1. Pure non profit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, dan pemenerimaan pemerintah 

lainnya. 

2. Quasi non profit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber 

pendanaan organisasi ini bersal dari investor pemerintah/swasta dan kreditor. 

Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Mahmudi (2010) dalam Wirasata (2010) menyatakan bahwa kinerja diartikan sebagai 

suatu konstruksi yang bersifat multidimensional dan pengukurannya sangat bergantung pada 

kompleksitas faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya, antara lain : 

1. Faktor personal/individu, yang meliputi pengetahuan, skill, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan 

dukungan yang diberikan oleh manager atau team leader. 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, 

kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakkan dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

organisasi, proses organisasi, dan kultur organisasi. 

5. Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan 

internal organisasi. 

Senada dengan Mahmudi, menurut Campbell (1990) dalam Wirasata (2010) faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah knowledge,skill, knowledge, motivation, dan role 

perception.Dimana, knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, skill mengacu 

pada kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan, motivation adalah dorongan dan semangat 

untuk melakukan pekerjaan dan role perception menunjukkan peran individu dalam melakukan 

pekerjaan. 

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. 

Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stratejik, taktis dan melibatkan aspek 

operasional.Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian 

informasi histories dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga 

melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan 

tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan 

(Mardiasmo, 2002). Menurut Allison dan Kaye (2005) dalam Asmarani (2006) perencanaan 

stratejik merupakan proses sistematik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan 

diantara stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap 

lingkungan operasi. Perencanaan stratejik khususnya digunakan untuk mempertajam fokus 

organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi 

organisasi tersebut.Hal tersebut mempunyai arti bahwa pedoman sebuah organisasi harus tanggap 

terhadap lingkungan yang dinamis dan sulit diramal.Perencanaan stratejik menekankan pentingnya 

membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk berhasil menanggapi 

perubahan lingkungan (Asmarani, 2006). 

Menurut Philips (2000) perencanaan stratejik yang efektif sangat berpengaruh pada 

kinerja keuangan. Hal tersebut diperkuat oleh studi yang dilakukan Bracker et al (1998) yang 

menyatakan hubungan antara proses perencanaan dengan kinerja keuangan menunjukkan hasil 



yang signifikan (Asmarani, 2006). Perencanaan stratejik adalah proses penentuan program-

program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan 

jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.  

Perencanaan stratejik merupakan proses sistematik yang memiliki prosedur dan jadwal 

yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan stratejik akan 

mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu 

berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah 

(Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu tahapan perencanaan dalam sebuah organisasi adalah sangat 

penting terutama dalam organisasi sektor publik dalam menyusun program-program sesuai 

kebutuhan organisasi tersebut. 

Menurut Mahsun (2009) dalam Wirasata (2010) terdapat empat pendekatan pengukuran 

kinerja yang dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik, yaitu: 

1. Analisis anggaran. 

Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran 

pengeluaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (favourable variance) 

atau selisih kurang (unfavourable variance). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat 

finansial dan data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran. Analisis anggaran 

ini bersifat analisis kinerja yang tradisional karena tidak melihat keberhasilan program, kinerja 

instansi pemerintah dikatakan baik jika realisasi pengeluaran anggaran lebih kecil daripada 

anggaranya dan sebaliknya jika realisasi pengeluaran anggaran lebih besar daripada anggarannya 

maka kinerja instansi pemerintah tersebut dinilai tidak baik. 

2. Analisis rasio laporan keuangan. 

Berikut dibawah ini beberapa pendapat mengenai definisi analisis laporan keuangan 

yang dikutip dari Mahsun (2009) dalam Wirasata (2010), antara lain: 

a. Menurut Bernstein (1983), analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan 

analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-

ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Menurut Foster (1986), analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan-

hubungan dalam satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-

kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu. 

c. Menurut Helfert (1982), analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam 

memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.  

3. Balanced scoredcard 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek finansial dan non 

finansial yang diterjemahkan dalam empat perspektif kinerja, yaitu perspektif finansial, persektif 

kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran. 

4. Audit kinerja (value for money) 

Adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep value for money yang 

merupakan perluasan ruang lingkup dari audit finansial. Indikator pengukuran kinerjanya terdiri 

dari ekonomi, efisiensi dan efektivtas. Pengukuran kinerja ekonomi berkaitan dengan pengukuran 

seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran 

dengan anggarannya. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar daya guna 

anggaran dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan. Sedangkan efektifitas berkaitan dengan seberapa tepat dalam 

pencapaian target dengan cara membandingkan outcome dengan output. 

Anggaran Sektor Publik 

Mardiasmo (2002) menjelaskan mengenai definisi anggaran sektor publik yaitu sebagai 

suatu rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan 

belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan 

yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu anggaran publik dapat dinyatakan 

bahwa merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 

a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); 

b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut 

(pendapatan). 



Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat 

kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya 

agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta 

penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. 

Pentingnya Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan 

pelayanan publik kepada masyarakat yaitu dalam bentukt kebutuhan dasar masyarakat, seperti 

kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, dan transportasi; serta infrastruktur seperti jaringan jalan, 

sanitasi, dan fasilitas umum agar terjamin secara layak. Oleh karena itu, anggaran merupakan blue 

print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. 

Mardiasmo (2002) berpendapat, alasan pentingnya anggaran sektor publik adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin 

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat   

2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. 

3. Adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade 

offs. 

Penganggaran di Indonesia 

Sistem penganggaran di Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Menurut Murwanto dalam Herriyanto (2012) APBN adalah rencana tahunan 

keuangan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berisi daftar 

sistematis dan terperinci atas rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun 

anggaran (1 Januari – 31 Desember) dan ditetapkan dengan Undang-Undang serta dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah 

merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan 

menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin 

besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan. Rasio realisasi penyerapan belanja Kementerian atau 

Lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektivitas belanja 

negara.Selain itu kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat baik yang terkait 

dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga 

diperlukan kebijakan fiskal yang bersifat kleksibel (Rahayu, 2011). 

Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah  

Menurut Yustika (2012), terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya 

penyerapan anggaran pada awal tahun, yaitu : 

1. Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan 

terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN. 

Penelahaan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan 

tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Lambatnya penyerapan anggaran 

disebabkan karena sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, 

ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan. Selain itu, tidak 

adanya inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap 

waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif masih lama. 

2. Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program. 

Setiap program yang berjalan dengan nilai proyek yang besar dan pengerjaan yang 

rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan, 

sehingga pelaksanaan program tersebut pada awal tahun belum dapat dimulai. Apabila jumlah 

perusahaan yang mengikuti tender kurang dari persyaratan maka harus dilakukan tender ulang, dan 

hal itu akan semakin menghambat pelaksaan program. 

3. Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal 

tahun. 



Program-program seperti monitoring dan evaluasi atas program/proyek yang dijalankan 

pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.Selain itu juga terdapat kegiatan yang 

pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan musim khususnya yang berkaitan dengan pertanian, 

misalnya subsidi benih dan pupuk yang baru tepat diberikan saat musim tanam sekitar bulan 

September/Oktober. 

Penelitian Terdahulu 

1. Herriyanto (2012) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan penyerapan anggaran belanja padasatuan kerja Kementerian/Lembaga di 

wilayah Jakarta atas 97 variabel. Dengan menggunakan analisis faktor, dihasilkan lima faktor 

utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, 

dan Ganti Uang Persediaan. 

2. Miliasih (2012) yaitu tentang Analisis  keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan 

kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. 

Penelitian dilakukan dengan statistika deskriptif menghasilkan dua faktor utama yang 

menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijaan teknis dan kultur 

pengelolaan anggaran di satuan kerja. 

 

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif 

dengan menggunakan metode kuantitatif.Dalam menjelaskan mengenai fenomena atau gejala yang 

ada, peneliti mencoba menggali variabel-variabel baru yang berhubungan dengan gejala tersebut 

pada studi kasus di suatu area dengan populasi tertentu.Peneliti berujuan untuk lebih 

memperdalam mengenai gejala yang ada sehingga dapat digunakan untuk merumuskan masalah 

dengan lebih terprinci, dan hasil penelitian dapat menjadi arah kebijakan para pengambil 

keputusan di masa mendatang.Ruang lingkup dan objek penelitian yaitu Satuan Kerja Vertikal 

lingkup pembayaran KPPN Blitar.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran pada satuan kerja, dan untuk melihat bagaimana 

pengaruh atas faktor-faktor tersebut terhadap penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja 

lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder yang langsung 

diperoleh peneliti dari sumber informasi. Data merupakan data cross section dalam tahun 

2013.Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan kuesioner, 

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membagikan sejumlah pertanyaan secara tertulis 

kepada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik accidental sampling yaitu 

mengambil sampel pada satuan kerja yang kebetulan ditemui.Ukuran sampel penelitian ini adalah 

sebanyak 81satuan kerja. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel ini dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut: 

Tabel 1:Variabel dan Atribut 

VARIABEL ATRIBUT 

F1 Kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat 

F2 Keengganan menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa 

F3 Kegiatan proyek tidak ada kerangka acuan kerja 

F4 Aplikasi RKAL-DIPA sulit dipahami 

F5 Masa Penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek 

F6 Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa mengambil tindakan 



VARIABEL ATRIBUT 

F7 Kesalahan SPM 

F8 Adanya revisi DIPA 

F9 Pejabat pengelola keuangan sering mutasi 

F10 Pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam DIPA 

F11 Kurangnya sosilaisasi mengenai tata cara pengadaan barang/jasa 

F12 Adanya blokir (tanda bintang) pagu alokasi anggaran 

F13 Keterlambatan penerbitan SK pejabat pengelola keuangan 

F14 Keterlambatan penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa 

F15 Adanya kebiasaan menunda pekerjaan pada satker, tidak displin, dll 

Sumber : Berbagai sumber, diolah 

 

Metode pengukuran variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Skala Likert dengan sistem scoring penilaian bahwa sangat baik 5,baik 4, cukup 3, 

buruk 2, dan sangat buruk 1. 

Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

faktor dan analisis regresi logistik.Analisis Faktor adalah suatu analisis yang bertujuan meringkas 

atau mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi beberapa variabel baru, akan tetapi 

variabel baru yang terbentuk tetap mampu merepresentasikan variabel utama (Yamin dan 

Kurniawan, 2009). Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan exploratory factor analysis 

karena faktor-faktor yang akan terbentuk tidak ditentukan terlebih dahulu. 

Roberts dan Dolman menyatakan bahwa Analisis Regresi Logistik adalah  suatu  

analisis  yang  dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua kategori (binary) variabel 

hasil (variabel dependen/ terikat) dan dua atau lebih variabel penjelas (variabel independen/ 

bebas). Estimasi model regresi logistik untuk masing-masing variabel bebas memberikan perkiraan 

efek variabel tersebut terhadap variabel terikat setelah menyesuaikannya dengan variabel bebas 

lainnya pada permodelan tersebut) Yamin dan Kurniawan, (2009). 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 (1) 

Dimana : 

 = Variabel dummy tingkat penyerapan anggaran (kategori 1 untuk  

penyerapan anggaran yang cepat dan kategori 0 untuk penyerapan 

anggaran yang lambat) 

 = Konstanta 

β₁β₂β₃ = Koefisien regresi logistik untuk masing-masing variabel independen 

 = Faktor Administrasi dan SDM 

 = Faktor Perencanaan 

 = Faktor Pengadaan barang dan jasa 

 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja 

Dari 15 variabel yang di teliti oleh penulis maka setelah disederhanakan dapat 

menghasilkan 3 faktor baru yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran satuan kerja lingkup 

pembayaran KPPN Blitar yaitu: 

1. Faktor Administrasi dan SDM 

2. Faktor Perencanaan 

3. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 



Tabel 2:Variables in the Equation 

Variabel B Sig. Exp(B) 

X1 .243 .352 1.275 

X2 .883 .002 2.418 

X3 .610 .031 1.840 

Konstanta -2.279 .569 1.154 

Sumber : Data diolah SPSS 

Faktor Administrasi dan SDM Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja 

Untuk faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap penyerapan anggaran satuan kerja sehingga kurang bisa mempengaruhi penyerapan 

anggaran satuan kerja.Oleh karena itu probabilitas kebenaran faktor administrasi dan SDM dapat 

mempengaruhi penyerapan anggaran sebesar 65%.Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor 

yang berhubungan dengan administrasi seperti penetapan SK pejabat pengelola keuangan yang 

sudah ditetapkan pada awal tahun oleh satuan kerja. 

Berdasarkan data-data tersebut, memang masih ada beberapa faktor pembentuk yang 

masih buruk terkait variabel administrasi dan SDM pada satuan kerja.Namun dalam hal ini 

variabel administrasi dan SDM kurang berpengaruh dalam penyerapan anggaran sebagai ukuran 

kinerja organisasi sektor publik. Hal tersebut disebabkan : 

1. Dalam hal administrasi internal satuan kerja, pada beberapa satuan kerja yang mengalami 

keterlambatan penetapan Surat Keputusan pejabat pengelola keuangan adalah yang 

mempunyai DIPA dengan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan karena DIPA 

satuan kerja dengan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sampai ke instansi 

terkait pada tengah tahun bahkan pernah terjadi menjelang akhir tahun anggaran. Untuk satuan 

kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar sebagian besar adalah mempunyai kewenangan 

Kantor Pusat dan Kantor Daerah, penetapan SK pejabat pengelola keuangan sudah ditetapkan 

pada awal-awal tahun anggaran berjalan bersamaan dengan sampainya DIPA pada instansi 

masing-masing. 

2. Pada sistem administrasi eksternal satuan kerja yaitu dalam hal ini adalah sistem administrasi 

dan birokrasi yang terdapat pada KPPN Blitar dalam pencairan anggaran, KPPN Blitar telah 

menerapkan pelayanan prima kepada satuan kerja dengan menggunakan pelayanan maksimal 

1 jam dana sudah dapat dicairkan tanpa prosedur yang berbelit-belit yang sejalan dengan 

adanya reformasi birokrasi di tubuh kementerian keuangan. Oleh karena itu sistem 

administrasi eksternal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh satuan kerja yang ditunjuk sebagai panitia 

pengadaan barang dan jasa sebagian besar sudah memahami dengan baik tata cara dan 

prosedur teknisnya pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena karena 

pegawai yang ditunjuk sebagai panita pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya rata-rata 

tidak mengalami perubahan besar. 

4. Beberapa satuan kerja yang menyampaikan adanya kekurangan akan jumlah pegawainya yang 

memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Namun baiknya sistem administrasi pada 

satuan kerja tersebut dapat mengurangi pengaruh buruk kualitas SDM satuan kerja sehingga 

faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan 

anggaran. 

Faktor Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja 

Faktor perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan 

anggaran satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar, sehingga apabila variabel lainnya 

dianggap konstan, maka apabila faktor perencanaan semakin baik maka mempunyai 

probabilitas/kecenderungan terdapat perubahan peningkatan terhadap penyerapan anggaran satuan 

kerja sebesar 2.4 satuan dibandingkan dengan faktor perencanaan yang tergolong buruk. 

Berdasarkan data-data tersebut, faktor-faktor yang terkait dalam perencanaan pada 

satuan kerja masih tergolong buruk kinerjanya sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan 

penyerapan anggaran. Hal tersebut disebabkan : 

1. Masa penyusunan dan penelaahan anggaran selama ini dianggap kurang bagi satuan kerja 

dalam merencanakan pencairan dana khususnya untuk awal-awal tahun anggaran. Satuan 



kerja harus membuat jadwal pelaksanaan kegiatan/proyek terlebih dahulu, serta melengkapi 

semua persyaratan yang diperlukan agar semua program yang sudah direncanakan dapat 

berjalan dengan baik. Jadi kurangnya masa penyusunan dan penelaahan anggaran tersebut 

disebabkan oleh sebagian program tidak diikuti dengan jadwal pelaksanaan yang jelas pada 

awal tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak bisa dilakukan pada awal-awal 

tahun (Yustika, 2012). 

2. Adanya pejabat pengelola keuangan yang sering mutasi juga turut memperburuk faktor 

perencanaan dalam pencairan dana. Tidak meratanya pengetahuan dan keahlian teknis dalam 

proses penatausahaan keuangan negara membuat adanya gap dalam masa transisi pergantian 

pejabat pengelola keuangan. Seringnya pejabat pengelola keuangan yang mutasi turut 

mempengaruhi terhambatnya penyerapan anggaran karena membutuhkan penetapan pejabat 

pengelola keuangan setiap tahunnya. 

3. Pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja sering mengabaikan jadwal dalam DIPA. Kurangnya 

kesiapan satuan kerja pada awal tahun anggaran dalam karena tidak adanya jadwal 

pelaksanaan yang jelas membuat adanya jadwal pencairan dana dalam DIPA tidak dijadikan 

panduan bagi sebagian besar satker untuk melakukan penarikan dana. Pada halaman 3 DIPA 

memuat jadwal rencana penarikan dana. Hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh satuan 

kerja sebagai panduan dalam rangka penyusunan jadwal rencana pencairan anggaran. Namun 

hal tersebut sering diabaikan oleh satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan/program pada 

tahun anggaran berjalan. 

4. Adanya pagu alokasi anggaran yang diblokir mengakibatkan anggaran tersebut tidak dapat 

dicairkan oleh satuan kerja. Penyebab pemblokiran anggaran yaitu adanya rencana kegiatan 

yang belum dilengkapi dengan Term of Refference (TOR), Rencana Anggaran Belanja (RAB), 

dan detail desain yang diperlukan untuk pembangunan kegiatan fisik seperti gedung dan 

jembatan. Seharusnya dokumen-dokumen pendukung harus sudah dipersiapkan pada saat 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun anggaran 

sebelumnya sehingga pada saat tahun anggaran berjalan tidak terdapat blokir pagu anggaran. 

5. Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu lama juga mengakibatkan 

keterlambatan pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan 

jasa tersebut bertugas untuk menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi 

pengadaan, menyusun harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, dan 

mengumumkan pengadaan di media cetak dan elktronik. Apabila pembentukan panitia 

pengadaan barang dan jasa tersebut mengalami keterlambatan, maka bisa dipastikan 

pelaksanaan program/proyek tersebut terhambat. Belum lagi ditambah oleh proses lelang yang 

memakan waktu cukup lama sehingga semakin memperlambat penyerapan anggaran. 

Faktor Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja 

Faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

penyerapan anggaran satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar, sehingga apabila variabel 

lainnya dianggap konstan, maka dengan adanya Faktor Pengadaan Barang dan Jasa yang semakin 

baik maka mempunyai probabilitas/kecenderungan terdapat perubahan peningkatan terhadap 

penyerapan anggaran satuan kerja sebesar 1.8 satuan dibandingkan dengan Faktor Pengadaan 

Barang dan Jasa yang tergolong buruk. 

Berdasarkan hasil survey di lapangan, kebutuhan akan pegawai yang memiliki sertifikat 

barang dan jasa dirasakan masih kurang.Alasan sedikitnya jumlah pegawai yang bersertifikat 

pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut : 

1. Kemauan pegawai untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa tersebut sangat kecil. Hal 

tersebut dibuktikan dengan kesengajaan pegawai yang mengikuti pelatihan pengadaan barang 

dan jasa yang diadakan oleh pemerintah selama bertahun-tahun untuk tidak lulus dan tidak 

mendapatkan sertifikat barang dan jasa. 

2. Besarnya tanggung jawab dan resiko yang ditanggung oleh panitia pengadaan barang dan jasa. 

Resiko yang sangat besar yang menjadi alasan satuan kerja antara lain apabila adanya 

pemeriksaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ketakutan akan pengawasan 

yang ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini akan tuduhan korupsi.  

3. Adanya intervensi dari atasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat 

Komitmen pada satuan kerja membuat panita pengadaan barang dan jasa tidak leluasa dalam 



menjalankan tugas-tugasnya. Intervensi tersebut antara lain penunjukan calon pemenang 

lelang pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

pengadaan barang dan jasa akan tetapi berdasarkan kepentingan pribadi (Hindriks and Myles, 

2004). Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah 

sebagai seorang birokrat cenderung untuk memaksimumkan anggaran daripada memilih untuk 

menghemat anggaran negara (Mangkoesoebroto, 2001). Dalam hal ini, efek lain yang 

ditimbulkan oleh adanya birokrat seperti yang dikemukakan oleh Niskanen dalam 

Mangkoesoebroto (2001) selain inefesiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh 

pemerintah, juga turut menghambat dan mempengaruhi terhadap penyerapan anggaran. 

4. Upah yang diterima sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tidak begitu besar. Tidak 

sebandingnya resiko dan upah yang dirterima oleh pegawai, serta volume pekerjaan yang 

berat dan lama menjadikan pegawai tersebut merasa enggan untuk menjadi panitia pengadaan 

barang dan jasa. 

 

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada 

satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari 15 indikator yang dimunculkan yaitu Kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat, 

Keengganan menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa, Kegiatan proyek tidak ada kerangka 

acuan kerja, Aplikasi RKAL-DIPA sulit dipahami, Masa Penyusunan dan penelaahan 

anggaran terlalu pendek, Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa mengambil 

tindakan, Kesalahan SPM, Adanya revisi DIPA, Pejabat pengelola keuangan sering mutasi, 

Pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam DIPA, Kurangnya sosialisasi mengenai tata 

cara pengadaan barang/jasa, Adanya blokir (tanda bintang) pagu alokasi anggaran, 

Keterlambatan penerbitan SK pejabat pengelola keuangan, Keterlambatan penunjukan panitia 

pengadaan barang dan jasa, dan Adanya kebiasaan menunda pekerjaan pada satker, tidak 

displin, dll dapat di analisis faktor menjadi 3 variabel utama yaitu Faktor Adminsitrasi dan 

SDM, Faktor Perencanaan, dan Faktor Pengadaan Barang dan Jasa. 

2. Ketiga variabel yaitu Faktor administrasi dan SDM, Faktor perencanaan, dan Faktor 

pengadaan barang dan jasa di dalam model regresi logistik mampu menjelaskan penyerapan 

anggaran satuan kerja sebesar 27.1%, sedangkan sisanya 72.9% dapat dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model. 

3. Faktor adminstrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan 

anggaran satuan kerja. Adanya penetapan SK pejabat pengelola keuangan satuan kerja pada 

awal tahun dan administrasi satuan kerja yang sudah baik, maka bisa menutup kekurangan 

pada faktor SDM pada satuan kerja. 

4. Faktor perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran 

satuan kerja. Perencanaan satuan kerja yang masih buruk dalam pelaksanaan kegiatan 

mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja. Faktor-faktor 

perencanaan tersebut antara lain masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek, 

pejabat pengelola keuangan sering mutasi, pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam 

DIPA, adanya blokir (tanda bintang) pagu alokasi anggaran, dan keterlambatan penunjukan 

panitia pengadaan barang dan jasa. 

5. Faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

penyerapan anggaran satuan kerja. Faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk 

dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran 

satuan kerja. Kurangnya kemauan pegawai sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, tidak 

sebandingnya besarnya resiko dan upah yang diterima panitia pengadaan barang dan jasa, 

serta adanya birokrat dalam lingkungan satuan kerja menjadi penyebab buruknya faktor 

pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja. 

6. Faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran satuan kerja yaitu 

Keterlambatan DIPA, Proses lelang yang memakan waktu lama, Pengadaan barang dari impor 

luar negeri, dan kelalaian dan ketidakpatuhan pihak ke tiga. 



Rekomendasi 

Dari hasil temuan-temuan dari studi ini, maka dapat ditarik suatu saran-saran yang 

selayaknya dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya sebagai berikut: 

1. Setiap satuan kerja perlu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas dari awal tahun 

setelah DIPA diterima oleh satuan kerja, sehingga proses penelaahan dan penyusunan 

anggaran tidak memakan waktu yang lama. 

2. Perlu adanya aturan yang mengharuskan satuan kerja untuk membuat jadwal pelaksanaan 

kegiatan yang jelas dalam merencanakan kegiatan dalam RKAKL-DIPA tahun sebelumnya 

3. Satuan kerja dalam merencanakan anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya harus telah 

melengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan agar tidak terjadi pemblokiran 

anggaran pada tahun anggaran berjalan. 

4. Dalam rangka mengatasi keterbatasan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan 

jasa, maka perlu adanya pemberian reward bagi panitia pengadaan barang dan jasa, guna 

untuk menimbulkan minat dan motivasi bagi setiap pegawai pada satuan kerja sebagai panitia 

pengadaan barang dan jasa 

5. Satuan kerja harus melakukan persiapan sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan 

yang matang yaitu dengan melakukan penetapan pejabat pengelola keuangan dan penetapan 

panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi adanya keterlambatan DIPA satuan 

kerja. 
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