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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS DIPA DAN AKURASI PERENCANAAN
KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA

SATKER-SATKER DI WILAYAH KERJA KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Heru Suwito

Pemerintah terus dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang dapat
menghambat laju pertumbuhan ekonomi dimana sumbangsih terbesar terdapat
pada APBN. Rendahnya tingkat penyerapan angggaran pemerintah yang dilihat
dari realisasi anggaran kementerian negara/lembaga menghambat laju
pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti
empiris tentang pengaruh kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas terhadap
tingkat penyerapan anggaran satker – satker diwilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data skunder
berupa data satker – satker yang melakukan revisi anggaran dan data rencana
penarikan anggaran yang ada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
tahun 2013-2016. Sampel penelitian ini adalah satker-satker yang mengelola
anggaran lebih dari 10 Milyard secara triwulan selama kurun waktu tahun 2013-
2016, dengan total sampel penelitian sebanyak 496 data. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan menggunakan Eviews
versi 8.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran satker-satker
diwilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.

Kata kunci: realisasi anggaran, kualitas DIPA,  revisi anggaran, rencana kas



ABSTRACT

EFFECT OF QUALITY OF DIPA AND CASH FLOW ACCURACY ON
QUALITY OF BUDGET ABSORPTION IN WORKING UNITS OF KANWIL

DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

By:
Heru Suwito

The government continues to face economic problems that can hamper the rate of
economic growth where the largest contribution is in the state budget. The low
level of government budget absorption seen from the realization of state /
institutional ministry budgets inhibits the rate of economic growth. The purpose of
this research is to provide empirical evidence about the effect of DIPA quality and
cash planning accuracy on budget absorption level of working units in the
working area of Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. The data
used is secondary data in the form of data satker - satker which revised the budget
and data on the existing budget withdrawal plan at the Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Lampung in 2013-2016. The sample of this research is
working units which manage budget more than 10 milyard in quarterly during the
period of 2013-2016, with total sample of 496 data. Hypothesis testing is done by
using panel data regression using software Eviews version 8.
The results showed that the quality of DIPA and the accuracy of cash planning
has a significant positive effect on the level of budget absorption working units in
the working area of Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Keywords: budget realization, DIPA quality, budget revision, cash plan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyerapan realisasi anggaran padatahun 2015 mengalami keterlambatan

disebabkan berbagai alasan namun untuk APBN 2016 Presiden mengungkapkan

bahwa tidak ada alasan lagi seperti yang muncul pada tahun 2015(Antara News,

2015 Desember 26). Presiden juga berpesan kepada para menteri yang

mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan

anggaran di awal tahun 2016 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, serta menjaga tidak terjadinya kontraksi. (Antara News, 2015

Desember 26). Parhusip (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi

pelaksanaan APBN Tahun 2007, meskipun peran APBN terhadap PDB pada

tahun tersebut relatif kecil namun APBN memegang peranan penting dalam

pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh multiplier effect dari realisasi

APBN.

Volume APBN 2016 mencapai Rp2.095,7 triliun di mana sebesar 37,4

persen dialokasikan melalui belanja K/L dan 36,7 persen ditransfer ke daerah dan

alokasi Dana Desa, sisanya 25,8 persen melalui Bendahara Umum Negara. Agar

tercapainya penyerapan anggaran yang tinggi pemerintah mengintruksi kepada

para menteri dan kepala daerah untuk memangkas kendala administrasi yang

dapat menghambat penyerapan anggaran.
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APBN dalam ranah makro, juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan

fiskal yang dapat mengarahkan kondisi perekonomian dengan jalan mengubah

penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah menurunkan target

penerimaan atau menaikkan jumlah pengeluaran, hal ini akan mendorong

tumbuhnya perekonomian, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kebijakan yang

ditempuh pemerintah dalam penyusunan APBN selama ini adalah expansif

dengan menerapkan defisit pada anggaran pada tingkat yang diperkirakan aman

(UU No. 17 tahun 2003, maksimal 3% PDB) dalam menjaga kesinambungan

fiskal. Sebagaimana terlihat pada grafik perkembangan Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2010 – 2015.

Gambar 1
Grafik Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 s/d 2015

(sumber nota keuangan dan RAPBN 2015)

Sebagaimana terlihat pada grafik pendapatan dan belanja negara tahun 2010 –

2015 pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang

signifikan.Hal ini menunjukan kesungguhan pemerintah dalam upaya
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pemberianlayanan publik seraya mengupayakan percepatan pembangunan yang

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penyebab penyerapan anggaran yang rendah pada semester I

tahun 2015 adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker yang baru

disahkan setelah selesai penyusunan dan pengesahan APBN-P pada Februari

2015, Selain itu setelah adanya APBN-P 2015 banyak Kementerian/Lembaga

yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah mengalami perubahan

nomenklatur dan programnya belum terakomodasi dalam APBN lama, Sehingga

penyerapan anggaran dimulai bulan April bahkan Mei (Antara News, 2015

Desember 26).

Penyerapan anggaran yang rendah pada triwulan I,II dan III Tahun 2015

dan 2016 mengakibatkan penumpuk realisasidi akhir tahun anggaran yang

berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian kurang optimal dan kualitas

pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penumpukan tagihan pada akhir

tahun anggaran tentunya akan berdampak pada beban kerja KPPN sebagai

institusi tempat pencairan dana APBN semakin berat. Tingkat penyerapan

anggaran satuan kerja pada wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Lampungdisajikan pada Tabel 1 berikut:
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Tabel 1
Ralisasi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja

Pada Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Tahun 2015 s/d 2016

N
o Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2015 (%)
Tahun Anggaran 2016

(%)
Triwu
lan I

Triwu
lan II

Triwula
n III

Triwu
lan IV

Triwu
lan I

Triwu
lan II

Triwula
n III

1 Belanja Pegawai 18,24 39,84 70,01 96,98 19,13 49,72 72,77

2 Belanja Barang 3,72 19,01 39,43 89,50 9,04 35,76 59,37

3 Belanja Modal 0,85 11,88 37,42 93,39 9,42 33,16 55,22

4 Belanja Bantuan Sosial 14,80 32,03 59,30 92,71 0,32 9,38 38,20

T O T A L 7,30 22,76 48,12 93,08 12,16 39.05 62,04
(SPAN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung)

Realisasi anggaran satker Tahun Anggaran 2015 menunjukkan bahwa

realisasi penyerapan anggaran APBN masih tergolong rendah, tercatat bahwa

rendahnya penyerapan anggaran di Triwulan I, II dan Triwulan III dan

penumpukan penyerapan anggaran terjadi di Triwulan IV. Penyerapan anggaran

untuk Tahun 2016 juga tergolong masih rendahuntuk triwulan I, II dan tinggi

penyerapan di Triwulan III dan IV.

Penyerapan anggaran yang merupakan masalah klasik yang sudah

berlangsung lama dari tahun ke tahun, dan upaya-upaya percepatan penyerapan

anggaran sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi memang belum

memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terjadi karena percepatan

penyerapan anggaran tersebut sepenuhnya tergantung pada Satker selaku Kuasa

Pengguna Anggaran.Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran

berdampak pada titik optimalnya usaha penempatan dan investasi kas
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pemerintah.Pemerintah tidak akan mengambil resiko melakukan investasi apabila

terdapat ketidakpastian penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil survey penyerapan anggaran yang dilakukan

olehDirektorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek

dokumenpelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya

penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Direktur

Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyatakan

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah

dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan dalam

Seftianova;77).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukan

bahwa faktor perencanaan anggaran yang meliputi pemblokiran kegiatan anggaran

serta diperlukannya revisi DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hal

tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Selain itu

penelitian yang dilakukan oleh Meliasih (2012), bahwa Pejabat Pengelolaan

Anggaran yang tercantum dalam DIPA terdapat perubahan sehingga harus

dilakukan revisi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan

anggaran pemerintah.Penelitian-penelitian terdahulu meneliti pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan belanja modal seperti yang

dilakukan oleh Taufik, Darwanis, dan Fahlevi (2016) optimalnya penyerapan

belanja modal terhadap penerapan e-Procurement. Kuncoro (2013) peningkatan

penyerapan anggaran signifikan setelah penerapan aplikasi SiPP. Penulis meneliti

penyerapan belanja pemerintah secara keseluruhan terkecuali belanja

pegawai,faktor perencanaan anggaran mencakup permasalahan seperti kurangnya



6

waktu bagi satker dalam penyusunan dan penelaahan anggaran, perencanaan

anggaran untuk pembangunan fisik yang masih memerlukan revisi, adanya pagu

anggaran yang diblokir, satker sering mangabaikan jadwal perencanaan penarikan

dana dalam DIPA, seringnya terjadi mutasi pejabat pengelola keuangan turut

memperburuk faktor perencanaan dalam penyerapan anggaran.

Disamping itu keterlambatan penyerapan anggaran dapat mengakibatkan

kerugian secara ekonomis terhadap keuangan negara. Pada halaman 3 DIPA

tercantum besarnya rencana penarikan dana per bulan dari pengguna Anggaran

(PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga. Berdasarkan besarnya rencana

penarikan dana tersebut Menteri Keuangan sebagaiBendahara Umum Negara

(BUN) harus menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dari

pengguna anggaran tersebut. Apabila dana yang tersedia di Rekening Kas Umum

Negara tidak mencukupi kebutuhan dari pengguna anggaran, maka Bendahara

Umum Negara akan melakukan usaha diantaranya dengan penerbitan Surat

Berharga Negara (SBN), penjualan aset negara, pinjaman likuiditas dari Bank

Indonesia, pinjaman masyarakat melalui perbankan atau usaha-usaha lainnya.

Maka dari aktifitas itu ketika pemerintah telah memperoleh sejumlah dana dan

pada saat itu juga pemerintah menanggung beban bunga. Apabila dana tersebut

tidak jadi dipergunakan dikarenakan tertundanya penyerapan anggaran oleh

pengguna anggaran, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya idle cash pada

rekening pemerintah. Apabila jumlah idle cash sangat besar, hal ini sangat

bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen kas pemerintah yang baik.

Pada masa lalutujuan utama pengelolaan kas adalahmenyediakan dana

yang cukup untuk belanja sehingga sejak awal tahun pemerintah sudah siap untuk



7

melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya proyeksi penerimaaan dan penarikan

dana, ditambah lagi tidak adanya kesadaran akan konsep nilai waktu dari uang

(time value of money), menyebabkan banyak opportunity cost karena uang tidak

dimanfaatkan. Banyak peluang yang lepas untuk mendapatkan bunga atau

remunerasi atas uang yang menganggur, dan tingginya cost of fund akibat

akumulasi utang yang didapatkan dan harus dibayar bunganya, tetapi tidak

terserap.Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah

menempatkan uang negara di bank sentral untuk mendapatkan remunerasi.

Namun, jumlah tersebut tidak sesuai dengan bunga yang dibayarkan ke publik

atas kepemilikan surat berharga negara. Hal ini sesuai dengan teori yang

diungkapkan oleh Van Horne (1986:193), bahwa manajemen kas mengandung

pengertian mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga saat dicapai

ketersediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang

tunai yang menganggur.

Ditjen Perbendaharaan merekomendasikan agar para satuan kerja

kementerian/ lembaga mengatur pelaksanaan kegiatannya sehinggadistribusinya

merata, memperbaiki pola penarikan dana bulanan dan mingguan, tidak ditarik

semua di Triwulan IV yang dapat mengakibatkan tidak sehatnya perekonomian

negara. Pada Wokshop Perencanaan kas yang dilakukan oleh Ditjen

Perbendaharaan di Yogyakarta tahun 2011 bahwa komitmen bersama semua

stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan, untuk tidak

sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi

perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas.

Sampai kini perencanaan kas dirasa belum memadai karena belum cukupnya
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tingkat partisipasi satuan kerja yang merupakan ujung tombak pengguna uang

negara.

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh Herriyanto (2012)

mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai jadwal

perencanaan kas yang tertera di halaman III DIPA dapat menghambat penyerapan

anggaran. Dalam penyusunan perencanaan anggaran kas yang tertera di halaman

III DIPA harus disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal kebutuhan

pelaksanaan anggaran sehingga menghasilkan kualitas perencanaan kas yang

baik,apabila terjadi kesalahan jadwal penarikan dana untuk menompang kegiatan

tertentu maka harus dilakukan revisi DIPA hal ini yang memakan waktu yang

dapat menghambat proses penyerapan anggaran pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Didalam proses penyerapan anggaran kendala-kendala klasik masih saja

muncul yang menghambat proses realisasi penyerapan anggaran, hal tersebut

dapat dilihat pada realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2015oleh

satker wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung pada

Triwulan I diperoleh realisasi penyerapan anggaran sebesar 7,30%, untuk

Triwulan II/Semester I penyerapan anggaran terealisasi sebesar 22,76%, pada

Triwulan III penyerapan anggaran terealisasi sebesar 48,12% dan penumpukan

penyerapan anggaran terjadi pada Triwulan IV/Semester II yang dikarenakan

rendahnya penyerapan anggaran di Triwulan I,II dan Triwulan III. Hal inilah yang

menjadi permasalahan dalam penyerapan anggaran pemerintah yang dapat

mengakibatkan kerugian secara ekonomis terhadap keuangan negara.
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Dalam halaman 3 DIPA tercantum besarnya rencana penarikan dana per

bulan dari pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga.

Berdasarkan besarnya rencana penarikan dana tersebut Bendahara Umum Negara

(BUN) dalam hal ini adalah Menteri Keuangan harus menyiapkan sejumlah dana

untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna anggaran tersebut. Apabila dana yang

tersedia di Rekening Kas Umum Negara tidak mencukupi kebutuhan dari

pengguna anggaran, maka Bendahara Umum Negara akan melakukan usaha

diantaranya dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penjualan aset

negara, pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman masyarakat melalui

perbankan atau usaha-usaha lainnya. Maka dari aktifitas itu ketika pemerintah

telah memperoleh sejumlah dana pada saat itu juga pemerintah menanggung

beban bunga.

Kendala lainnya didalam proses penyerapan anggaran adalah dari sisi

perencanaan anggaran yang disusun, karena apabila penyusunan anggaran yang

dilakukan tidak disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan

maka akan menghasilkan kualitas DIPA yang buruk. Dimana akan selalu terjadi

revisi anggaran di saat pelaksanaan kegiatan dilakukan diantaranya tidak

kesesuaian kegiatan yang tertera di dalam DIPA dengan kebutuhan yang

sebenarnya serta ketidak sesuaian standar biaya yang disusun sehingga

diperlukannya revisi. Hal ini lah yang menimbulkan kendala dalam proses

penyerapan anggaran pemerintah yang mengakibatkan rendanya realisasi

penyerapan anggaran di Triwulan I, II dan Triwulan III sehingga menumpuknya

realisasi anggaran di akhir tahun anggaran yang berdampak terhadap tidak

sehatnya perekonomian yang terjadi dinegara ini.
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Dari latar belakang yang diungkapkan tersebut maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dapat mempengaruhi kualitas

penyerapan anggaran pada satker wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung?

2. Apakah akurasi Perencanaan Kas dapat mempengaruhi kualitas penyerapan

anggaran pada satkerwilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan

kas dapat mempengaruhi kualitas penyerapan anggaran satker pada wilayah kerja

Kanwil Ditjen Perbendaharaan ProvinsiLampung yangbertujuan untuk:

1. Memberi bukti empiris tentang pengaruh antara Kualitas DIPA (jumlah revisi

DIPA) dengan kualitas penyerapan anggaran, dan

2. Membuktikan bahwa akurasi perencanan kas berpengaruh terhadap kualitas

penyerapan anggaran satker wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai

bahan masukan bagi peneliti lain dalam bidang ini dimasa yang akan datang, serta

bisa memberikan informasi pengaruh kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan

akurasi perencanaan kas terahadap kualitas penyerapan anggaran satker wilayah

kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Bagi pihak yang
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ditelitiyaitu satker-satker diwilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Lampung, penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan dan pertimbangan

dalam penyusunan rencana anggaran yang kedepannya dapat menghasilkan DIPA

yang berkualitas sehingga dapat meminimalisir terjadinya revisi DIPA di tengah

perjalanan proses penyerapan anggaran yang berdampak pada kualitas penyerapan

anggaran yang baik dengan tidak terjadinya penumpukan realiasi penyerapan

anggaran di akhir tahun periode anggaran.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan penelitian, yaitu antara lain:

1. Penelitian difokuskan terhadap Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan

akurasi  perencanaan kas yang berpengaruh terhadap kualitas penyerapan

anggaran pada satuan kerja yang menitik beratkan pada proses perencanaan

penyusunan anggaran berkualitas yang akan menghasilkan DIPA yang

berkualitas baik sehingga dapat menghindari terjadinya revisi DIPA di tengah

perjalanan proses penyerapan anggaran.

2. Satker-satker yang menjadi fokus penelitian adalah satker-satker

kementerian/lembaga yang berada diwilayah kerja Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Lampung yang bersumber padaAPBN periode 2013

s/d 2016 secara triwulan.

3. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah kualitas penyusunan anggaran

yang buruk yang tertuang dalam dokumen DIPA serta perencanaan perkiraan

penarikan dana yang tidak tepat berdampak pada penumpukan realisasi

penyerapan anggaran di akhir tahun periode anggaran.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menguraikan tentang pengertian kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA),

akurasi perencanaan kas serta penyerapan anggaran pemerintah dan

pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, variable-variabel

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, data dan sumber data,

definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, pengumpulan data, uji validitas,

uji reliabilitas, pengujian asumsi klasik, dan hasil pengujian hipotesis, serta

interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP.

Bab ini mengemukakan kesimpulan, keterbatasan, serta saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)

DIPA merupakan hasil pengolahan dari dokumen perencanaan anggaran

atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu,

kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berkaitan erat dengan perencanaan

anggaran.Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker

Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut.

Kualitas DIPA yang baik ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam menerima

DIPA, tidak adanya kesalahan dalam DIPA, tidak diperlukannya revisi DIPA,

serta tidak adanya tanda bintang dalam DIPA (Seftianova;2013). Sebagian besar

pemerintah daerah di Indonesia yang mengalami keterlambatan pengesahan

dokumen anggaran pendapatan dan belanja dapat menghambat penyerapan

anggaran (Bastian; 2008).Penganggaran di negara kita menggunakan mekanisme

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 (1) UU No.17 tahun 2003 tentang

keuangan negara: “Dalam rangka penyusunan rancangan APBN,

menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang

menyusun RKA-K/L tahun berikutnya” Siklus penganggaran dimulai dari

penyusunan rencana kerja (Renja) K/L hingga penetapan dokumen pelaksanaan

anggaran atau yang dikenal dengan sebutan DIPA.
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Berdasarkan PMK 143 Tahun 2015 Lampiran VIII, DIPA adalah dokumen

pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran (PA/KPA). DIPA berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat

informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan bagi Satuan Kerja (Satker) dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi

BUN/Kuasa BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang

tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dpertanggungjawabkan.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, DIPA merupakan kesatuan antara

rincian rencana kerja dan pengguna anggaran yang disusun oleh Kementerian

Negara/Lembaga (K/L) dan disahkan oleh BUN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada

suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen

pelaksanaan anggara. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut

sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  disusun oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang disetujui oleh DPR dan

Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan

disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Tata carapenyusunan dokumen dan pengesahan DIPA K/L telah diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tahun 2015, dalam

pasal 22 diterangkan bahwa: (i) dalam rangka pelaksanaan APBN, Pengguna

Anggaran (PA) menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya. (ii)
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DIPA sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (iii) DIPA sebagaimana

dimaksud terdiri atas DIPA Induk dan DIPA Petikan.

DIPA Induk terdiri atas:

a. Lembar surat pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk)

b. Halaman I memuat informasi kinerja dan anggaran program

c. Halaman II memuat rincian alokasi anggaran per satker

d. Halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan

DIPA Petikan terdiri atas:

a. Lembar surat pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan)

b. Halaman I memuat informasi kinerja dan sumber dana yang terdiri atas:

1) Halaman IA mengenai informasi kinerja

2) Halaman IB mengenai Sumber Dana

c. Halaman II memuat rincian pengeluaran

d. Halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan

e. Halaman IV memuat catatan

Dipa petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan

pencairan dana/pengesahan bagi bendahara umum negara/kuasa bendahara umum

negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA induk.

Pada pasal 28 PMK 143 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Anggaran

melakukan validasi atas DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh pejabat

penanda tangan DIPA Induk berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berdasarkan hasil validasi

atas DIPA Induk, Menteri Keuangan mengesahkan DIPA untuk Bagian Anggaran
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Kementerian/Lembaga, pengesahan DIPA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal

Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Pengesahan DIPA Induk sekaligus

merupakan pengesahan atas DIPA Petikan.Dokumen yang digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan DIPA diatur dalam PMK 143 Tahun 2015 yaitu:

1. Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN merupakan dasar penyusunan

DIPA baik untuk DIPA Induk maupun untuk DIPA Petikan. Dalam Peraturan

Presiden tersebut, alokasi anggaran dirinci untuk masing-masing Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L), unit eselon I, Fungsi,

Program, Kegiatan hingga Satker dan Jenis belanja.

2. Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh

Direktur Anggaran I/II/III

DHP RKA-K/L menjadi dasar pencocokkan DIPA untuk memastikan bahwa

DIPA yang diajukan oleh PA telah sesuai dengan RKA-K/L yang disepakati

pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan telah

mendapat persetujuan DPR.

3. DHP RDP BUN yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Anggaran

III

Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN merupakan rencana kerja dan

anggaran Bagian Anggaran BUN (BA BUN) yang memuat rincian kebutuhan

dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam

rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah

yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan.
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RDP-BUN dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat

Jenderal Anggaran dan alokasinya telah disetujui dalam APBN oleh DPR.

4. Bagan Akun Standar

Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam Bagan Akun Standar

untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan

standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan mengenai akuntansi

pemerintah.

2.1.1 Anggaran dan Penganggaran

Definisi angaran diungkapkan oleh Munandar (2001;11) adalah suatu

rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku

untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran merupakan dokumen yang

berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber

pendapatan yang diproyeksikan. Defisinis anggaran yang telah diungkapkan

tersebut dapat digunakan baik dalam lingkup rumah tangga maupun

daerah/negara. Dimana berdasarkan ruang lingkup darah/negara anggaran dapat

dibagi menjadi dua yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Welsch (2000;5) anggaran dapat diartikan sebagai istilah

perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas

sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan,

pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen.Menurut

Ndubuisi dalam Herriyanto (2012;15) anggaran adalah rencana kerja dalam

periode tertentu dari suatu departemen/fungsi/bagian dari suatu organisasi dan
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berisi target-target yang akan dicapai baik fisik maupun keuangan, dengan

menggunakan kriteria-kriteria yang penting dalam pencapaian kerja.

Menurut Anthony dalam Rozai dan Subagio (2015;74) Anggaran

merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang

sangat efektif dalam organisasi. Anggaran juga sebagai alat implementasi

kebijakan sosial, ekonomi, politik, dengan prioritas untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk. Menurut Herriyanto (2012;15) Secara garis besar

anggaran adalah :

1. Rencana keuangan jangka pendek, biasanya dalam satu tahun.

2. Dokumen politik tertulis yang dituangkan dalam angka-angka.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian.

4. Sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan prosedur kinerja

berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Karena dibuat dalam jangka pendek, dapat mengantisipasi dan beradaptasi

atas perubahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Penting untuk dicatat bahwa setelah anggaran disetujui oleh badan legislatif maka

anggaran tersebut akan menjadi instrumen hukum bagi pemerintah dalam rangka

melakukan pengeluaran dan mengumpulkan pendapatan.

Penganggaran adalah suatu proses pembuatan anggaran melalui prosedur

dan mekanisme persiapan/perencanaan, implementasi dan monitoring

(Herriyanto:2012).Penganggaran memiliki peranan penting dalam perencanaan,

pengendalian dan pembuatan keputusan serta guna meningkatkan koordinasi dan

komunikasi diantara pihak-pihak yang berkepentingan/terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan (Mardiasmo: 2007). Oleh karena itu penganggaran sangatlah penting
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bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, karena akan

menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Guna terciptanya

penganggaran yang baik diperlukannya kepemimpinan yang responsif, SDM yang

berkualitas, informasi yang akurat dan terpercaya, perencanaan yang terinci serta

monitoring atas jadwal rencana pembayaran yang sesuai dengan rencana anggaran

yang telah disusun. Berkaitan dengan organisasi pemerintahan, penganggaran

berarti proses pengalokasian sumber daya keuangan negara yang terbatas untuk

digunakan membiayai pengeluaran oleh unit pemerintah (kementerian

negara/lembaga sebagai pengguna anggaran).

RKA-K/L merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang

disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 143 Tahun 2015 dan disusun

oleh:

a. Satuan Kerja (Satker)

Pada tingkat satker, perencanaan memasukkan segala hal yang diperlukan

dalam penyusunan Kertas Kerja (KK) satker dan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) satker (informasi kinerja, rincian belanja, target pendapatan, dan hal-

hal yang berhubungan dengan keperluan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah).
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b. Unit eselon I

Pada tingkat unit eselon I, perencanaan melakukan restore data dari Arsip

Data Komputer (ADK) yang disampaikan oleh satker dan melakukan

pengisian-pengisian yang diperlukan pada level eselon I.

c. Kementerian/Lembaga (K/L)

Pada tingkat K/L, perencanaan juga melakukan restore data dari ADK yang

disampaikan oleh unit eselon I yang ada dan melakukan pengisian-pengisian

yang diperlukan pada level K/L.

2.1.2 Anggaran Dalam Sistem di Indonesia

Pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan

pengertian keuangan negara yaitu keuangan negara adalah semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-undang No.17 Tahun

2003).Dalam sistem di Indonesia, anggaran tercermin dengan ditetapkannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah 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 s.d 31 Desember) dan

ditetapkan  dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

APBN memiliki lima tahap/siklus  (Murwanto dalam Herriyanto 2012;16) yaitu:
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1. Tahap Perencanaan APBN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun RKP

berpedoman pada Rencana Strategis K/L serta mengacu pada prioritas

pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Rencana

Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan

sasaran kinerja dan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang

sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka

pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Pada bulan Mei

pemerintah menyampaikan RKP, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok

kebijakan fiskal kepada DPR untuk dibahas. Hasil pembahasan menjadi

kebijakan umum dan prioritas anggaran bagi K/L dalam membuat pagu

sementara. Rencana kerja dan anggaran K/L dirinci menurut unit organisasi

dan kegiatan kemudian dibahas dengan komisi-komisi di DPR pada bulan

Juni. Hasil pembahasan ditelaah oleh menteri perencanaan dan menteri

keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah dan

standar biaya yang telah ditetapkan. Hasil ini menjadi dasar penyusunan

anggaran belanja negara. Kemudian Menteri Keuangan menyusun Rancangan

APBN (RAPBN) untuk dibahas pada sidang kabinet yang dipimpin oleh

Presiden. Hasil sidang tersebut selanjutnya disusun Rancangan UU APBN.

RUU APBN beserta Nota Keuangan dan himpunan Rencana Kerja K/L

disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Agustus.
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2. Tahap Penetapan Undang-Undang (UU) APBN

Dalam tahap ini presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di

depan sidang paripurna DPR. Masing-masing fraksi di DPR memberikan

pandangan umum. Kemudian dilakukan pembahasan dalam rapat komisi dan

rapat gabungan komisi. Hasilnya dalam rapat paripurna kedua disampaikan

pandangan akhir masing-masing fraksi. Kemudian DPR atas RUU APBN,

ditindaklanjuti presiden dengan mengesahkannya menjadi UU APBN.

3. Tahap Pelaksanaan UU APBN

UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan presiden, sudah disusun

secara terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program/kegiatan dan

jenis belanja. Jika terdapat perubahan atas APBN maka harus mendapatkan

persetujuan dari DPR. UU APBN tersebut sebagai ditindaklanjuti dengan

Peraturan Presiden  (Perpres) tentang rincian APBN sebagai pedoman bagi

K/L dalam melaksanakan anggaran. Perpres tersebut memuat hal-hal yang

belum terinci dalam UU APBN. Atas dasar UU APBN dan Perpres, K/L

membuat DIPA sebagai dokumen pembayaran bagi satker dari K/L dalam

melaksanakan kegiatan/proyek. Pembayaran kepada satker di pusat maupun

di daerah melalui KPPN sesuai wilayah pembayaran dimana satker tersebut

berada. Apabila terdapat perubahan DIPA, satker yang bersangkutan

melakukan revisi di Kanwil Perbendaharaan.

4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan UU APBN

Pengawasan atas pelaksanaan UU APBN dilakukan baik secara internal

maupun eksternal. Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh Badan

Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat masing-masing
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K/L. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) maupun Komisi Pemberantasan Karupsi (KPK) sepanjang terkait

dengan adanya dugaan korupsi. Pengawan oleh BPK dijamin oleh Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 23. Hasil temuan BPK dilaporkan kepada DPR.

5. Tahap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan UU APBN

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. LKPP dibuat

berdasarkan hasil rekomendasi data dengan K/L. LKPP tersebut disampaikan

presiden kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran

berakhir sesuai pasal 55 ayat 3 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

LKPP meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan

Ekuitas, neraca, Laporan Operasional dan catatan atas laporan keuangan

(CaLK).

2.2 Akurasi Perencanaan Kas

Secara teori pengertian perencanaan pada dasarnya adalah proses

memperkirakan kemungkinan dampak terbesar yang akan terjadi pada masa yang

akan datang berdasarkan pengetahuan tentang kondisi sekarang yang akan

mempengaruhi kejadian dimasa mendatang (Murwanto, Insyafiyah dan

Subkhan:2006). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Kas Negara

adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara

dan membayar seluruh pengeluaran negara. Menurut Government Finance

Officers Association (GFOA) dalam Aziz (2012:23) perencanaan kas dapat
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diartikan sebagai proyeksi/estimasi arus penerimaan dan arus pengeluaran pada

periode tertentu. Perencanaan kas yang disusun oleh satuan kerja pada

kementerian/lembaga berdasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun

2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah mewajibkan kementerian

negara/lembaga untuk memberi bahan/sumber data bagi perencanaan kas

pemerintah pusat. Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 Tahun 2009 tentang

Perencanaan Kas telah memberikan acuan bagi kementerian negara/lembaga

dalam merencanakan kegiatannya. Kemudian diterbitkan PerDitjen

Perbendaharaan Nomor Per 03/PB/2010 tentang Perkiraan penarikan dana harian

satuan kerja dan perkiraan pencairan dana harian KPPN. Tujuan utama dari

perencanaan kas adalah merencanakan posisi likuiditas organisasi sebagai dasar

untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan.

Menurut Mu (2006) tingkat keakuratan proyeksi kas tergantung pada dua

hal yaitu keandalan sistem informasi Cash management dan Up to date informasi

dari berbagai lembaga untuk memberikan data-data khususnya data historis terkait

pola dan trends proyeksi anggaran secara bulanan, triwulan, dan tahunan.

Mu(2006) mengatakan bahwa manajemen kas yang efektif harus memperoleh

tujuan-tujuan berikut:

1. Menyediakan dana secara tepat waktu bagi pengeluaran dan hutang

pemerintah saat diperlukan

2. Menghindari keperluan untuk memegang saldo kas secara substansial pada

sistem perbankan dan biaya eksplisit dan implisit yang melekat melalui

ketepatan waktu dalam memutuskan pengeluaran, pengumpulan pendapatan

yang cepat dan ramalan aliran kas yang tepat
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3. Mendapatkan pengembalian yang lebih baik dengan menginvestasikan saldo

kas menganggur

4. Mengurangi dan mengontrol berbagai macam resiko, seperti pembiayaan

kembali, kredit dan risiko pasar.

Secara umum terdapat tiga metode untuk cash forecasting yang digunakan

oleh sektor swasta maupun pemerintah oleh Galanis dalam Aziz (2012:26)

pertama, balance sheet forecast yaitu memperkirakan beberapa item secara

khusus dengan menggunakan financial ratio, budgetary estimation, dan data

historis. Kedua, statistical model, yaitu dengan menggunakan model statistik dari

yang sederhana seperti menggunakan analisis rata-rata sampai pengguna regresi

linear berganda dan probabilitas. Ketiga receipts and disbursement model, yaitu

fokus pada penjadwalan dan penggolongan dari berbagai arus kas organisasi/unit

yang direkapitulasi dalam arus kas netto.

Pemerintah perlu membuat perencanaan kas untuk mengelola pengeluaran

yang dianggarkan dengan basis kas; untuk mencegah peminjaman yang tidak

terantisipasi yang mungkin mengacaukan kebijakan moneter. Perencanaan kas

pemerintah mempunyai tiga tujuan (Murwanto, Insyafiah, Subkhan: 2006;164)

yaitu:

1. Untuk memastikan bahwa pengeluaran dapat dibiayai dengan lancar

selama tahun berjalan, agar memperkecil biaya pinjaman

2. Untuk memungkinkan target-target kebijakan anggaran pertama, terutama

surplus atau defisit dapat dicapai

3. Untuk berkontribusi pada kelancaran penerapan kebijakan fiskal dan

moneter.
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Pada prinsipnya, perencanaan kas pemerintah yang efektif harus meliputi:

a. Mengakui time value dan biaya peluang (opportunity cost) kas

b. Memungkinkan jajaran Kementerian/Lembaga untuk merencanakan

pengeluaran dengan efektif

c. Melihat ke depan, mengantisipasi pembangunan makroekonomi sementara

mengakomodasi perubahan ekonomi yang signifikan dan meminimalkan

dampak buruk dari pelaksanaan anggaran

d. Responsif dengan kebutuhan kas jajaran Kementerian/Lembaga

e. Komprehensif, meliputi semua sumber pemasukan kas

f. Merencanakan Pelunasan kewajiban kas baik kewajiban jangka pendek

maupun jangka panjang.

Mulai tahun anggaran 2006, perencanaan kas instansi/satuan kerja

merupakan bagian dari sistem perencanaan kas negara (nasional). Setiap satuan

kerja pemerintah baik pusat maupun daerah wajib membuat laporan rencana

penerimaan dan pengeluaran kas (Murwanto, Insyafiah, Subkhan: 2006;167).

maka satuan kerja sebagai ujung tombak penyerapan anggaran harus menyusun

rencana penarikan kas yang proporsional. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

Chief Operational Officer (COO) diwajibkan membuat rencana/jadwal

pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan membuat perkiraan

penarikan dana berdasarkan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut yang

disampaikan kepada BUN/Kuasa BUN sebagai CFO untuk penyusunan

perencanaan kas. Penyusunan perkiraan penarikan dana ini didelegasikan kepada

para kepala kantor/kepala satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran

lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan diterbitkan
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PerDitjenPerbendaharaan Nomor Per 03/PB/2010 tentang Perkiraan penarikan

dana harian satuan kerja dan perkiraan pencairan dana harian KPPN, Perkiraan

penarikan dana yang dilakukan oleh satuan kerja disampaikan kepada KPPN

sebagai Kuasa BUN di daerah dan perkiraan penarikan dana dibuat secara

periodik yaitu bulanan, mingguan dan harian.

2.3  Kualitas Penyerapan Anggaran

Tingkat Kesejahteraan rakyat yang meningkat dapat dicerminkan dari

jumlah keterserapan anggaran pemerintah. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen

kebijakan ekonomi, berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Buruknya kualitas penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada

perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja

yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran

berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan.

Ada berbagai sudut pandang tentang penyerapan anggaran menurut BPKP

(2011;5), pertama penyerapan anggaran adalah membandingkan anggaran dengan

realisasinya secara sederhana. Sudut pandang kedua adalah proporsionalitas

persentase penyerapan  anggaran. Penyerapan Anggaran Satuan Kerja

Noviwijaya (2013) adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan

atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran

dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja suatu

Organisasi.Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan
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yang serius di kalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap

tahun, khususnya persoalan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara teknis belum ditemukan suatu teori yang secara jelas mengenai

kriteria bagaimana suatu proses penyerapan anggaran APBN dikatakan tinggi atau

rendah, akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan Ditjen Perbendaharaan

Nomor Per 03/PB/2010 tentang Perkiraan penarikan dana harian satuan kerja dan

perkiraan pencairan dana harian KPPN, bahwa sebenarnya dalam proses

penyusunan DIPA, masing-masing pengguna anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran/Satker telah memiliki rencana terperinci mengenai rencana penarikan

dana dan perkiraan penerimaan. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa proses penyerapan anggaran bisa dikatakan rendah apabila realisasi

anggaran terlalu jauh daripada rencana yang tertuang dalam dokumen DIPA, dan

sebaliknya penyerapan anggaran dikatakan tinggi apabila realisasi anggaran

mendekati atau jumlahnya sama dari perencanaan yang tertuang dalam dokumen

DIPA.

2.4Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan Kualitas Penyerapan

Anggaran

DIPA merupakan hasil dari penyusunan dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian dan Lembaga atau sering disebut RKA-KL yang dibuat

oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA (jumlah revisi

DIPA) berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan

anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin

baik pula kualitas DIPA tersebut. Kualitas DIPA antara lain ditunjukkan dengan



29

ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan di dalam DIPA,

tidak diperlukannya revisi anggaran, tidak adanya tanda bintang

(Seftianova:2013).

Kementerian Keuangan mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya

penyerapan anggaran (BPKP:2011) diantaranya adalah: proses persiapan

pelaksanaan anggaran yang tidak matang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan negara, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran

yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dalam Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN atau Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana

Pengeluaran Bendahara Umum Negara (DHP RDP BUN), dan disahkan oleh

Menteri Keuangan. Isi dari dokumen DIPA merupakan implementasi dari

dokumen RKA-K/L, oleh karena itu sangatlah diperhatikan dalam penyusunan

RKA-K/L baik ditingkat satker, eselon I maupun pada tingkat

Kementerian/Lembaga sehingga didapat Kertas Kerja Satker sampai dengan

Kertas Kerja Kementerian/Lembaga yang baik dan benar. RKA-K/L sebelum

dijadikan dokumen DIPA terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Direktorat

Jenderal Anggaran dan mendapat persetujuan DPR sesuai dengan PMK 143

Tahun 2015. Waktu penelaahan dokumen RKA-K/L ini sangat terbatas sehingga
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pembahasan isi dokumen RKA-K/L tidak dilakukan secara terperinci

memungkinkan terjadinya kesalahan pembebanan anggaran, dan memungkinkan

terjadinya pemblokiran anggaran/tanda bintang pada suatu kegiatan dikarenakan

dokumen pendukung tidak lengkap. Hal tersebutberdampak terhadap kualitas

dokumen DIPA yang dihasilkan dikarenakan adanya kesalahan pembebanan,

kesalahan tata naskah dalam RKA-K/L, pembukaan pemblokiran/tanda

bintangsehingga diperlukannya revisi DIPA yang dapat menghambat realisasi

penyerapan anggaran.

KPPN Bandung I melakukan evaluasi guna mengetahui penyebab

rendahnya penyerapan anggaran dengan cara menghimbau kepada seluruh satker

untuk mengisi kuesioner web penyerapan anggaran yang telah disiapkan oleh

kantor pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Dari

hasil analisis kuesioner ada beberapa faktor utama penyebab rendahnya

penyerapan anggaran diantaranya adalah perencanaan anggaran hal ini disebabkan

adanya kesalahan penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen pelaksanaan

anggaran, anggaran kegiatan yang diblokir, masa penelaahan terlalu pendek

sehingga belum siap data pendukung, penyusunan pagu anggaran terlalu rendah,

penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih terlalu rendah/tinggi, tidak

menganggarkan admisitrasi pengadaan, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan

kebutuhan dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah. Dengan

adanya penjelasan permasalahan yang menyebabkan rendahnya penyerapan

anggaran, hal tersebut merupakan kesatuan dari kualitas DIPAyang disusun pada

saat perencanaan anggaran. Apabila kualitas DIPA yang disusun baik maka tidak
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akan terjadinya kesalahan-kesalahan yang telah diungkapkan diatas, serta dapat

meminimalisir terjadinya revisi anggaran.

Berdasarkan hasil survey penyerapan anggaran yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen

pelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya

penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Direktur

Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam acara

Workshop Perencanaan Kas di Yogyakartamenyatakan bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih

memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan:Oktober 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Rozai dan Subagiyo (2015) menyimpulkan

bahwa perencanaan anggaran yang tidak matang sering menyebabkan anggaran

belanja harus direvisi. Bahkan dalam pengajuan penyusunan anggaran yang tidak

disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti Term Of Reference (TOR),

Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan lain-lain menyebabkan anggaran yang

diajukan diberi tanda bintang atau mungkin tidak disetujui oleh lembaga yang

mengesahkan anggaran. Revisi anggaran menyebabkan penyerapan anggaran

tidak maksimal, lebih parah lagi apabila revisi anggaran dilakukan beberapa kali,

sehingga berakibat proses penyerapan belanja terhambat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukan

bahwa faktor perencanaan anggaran yang meliputi pemblokiran angaran kegiatan

sehingga diperlukannya revisi DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan,

hal tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Selain itu

penelitian yang dilakukan oleh Purtanto (2015) menunjukan bahwa kualitas
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perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan

anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Seftianova (2013) bahwa kualitas

perencanaan DIPA berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran.

Hal lain juga diungkapkan oleh Meliasih (2012) mengungkapkan bahwa Pejabat

Pengelolaan Anggaran yang tercantum dalam DIPA terdapat perubahan sehingga

harus dilakukan revisi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan

anggaran pemerintah. Dari hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa:

H1: Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berpengaruhnegatif terhadap

tingkat penyerapan anggaran.

2.4.2 Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas Penyerapan Anggaran

Pada masa lalutujuan utama pengelolaan kas adalahmenyediakan dana

yang cukup untuk belanja sehingga sejak awal tahun pemerintah sudah siap untuk

melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya proyeksi penerimaaan dan penarikan

dana, ditambah lagi tidak adanya kesadaran akan konsep nilai waktu dari uang

(time value of money), menyebabkan banyak opportunity cost karena uang tidak

dimanfaatkan. Perencanaan kas pemerintah mempunyai lima tujuan (Murwanto,

Insyafiah, Subkhan: 2006;154) yaitu:

1. Memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil

dari operasi yang dijalankan

2. Mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya

3. Menentukan kebutuhan pembiayaan dan/atau kelebihan kas menganggur

untuk investasi
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4. Menyelaraskan kas dengan (a) modal kerja; (b) pendapatan penjualan; (c)

biaya; (d) investasi; dan (e) utang

5. Menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-

menerus.

Pada prinsipnya, perencanaan kas pemerintah yang efektif harus meliputi:

a. Mengakui time value dan biaya peluang (opportunity cost) kas

b. Memungkinkan jajaran Kementerian/Lembaga untuk merencanakan

pengeluaran dengan efektif

c. Melihat ke depan, mengantisipasi pembangunan makroekonomi sementara

mengakomodasi perubahan ekonomi yang signifikan dan meminimalkan

dampak buruk dari pelaksanaan anggaran

d. Responsif dengan kebutuhan kas jajaran Kementerian/Lembaga

e. Komprehensif, meliputi semua sumber pemasukan kas

f. Merencanakan Pelunasan kewajiban kas baik kewajiban jangka pendek

maupun jangka panjang.

Dalam pelaksanaan APBN secara teknis perencanaan kas adalah suatu

kewajiban bagi Kementerian/Lembaga dimana perencanaan tersebut akan

digunakan sebagai bahan/sumber data bagi perencanaan kas pemerintah pusat.

Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan penyampaian laporan perkiraan

penyetoran dana dan perkiraan penarikan dana secara periodik (bulanan,

mingguan, dan harian) oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga selaku pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada kuasa bendahara umum negara.

Laporan tersebut nantinya akan dikompilasi dan disusun menjadi perencanaan kas

pemerintah.
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Banyak peluang yang lepas untuk mendapatkan bunga atau remunerasi

atas uang yang menganggur, dan tingginya cost of fund akibat akumulasi utang

yang didapatkan dan harus dibayar bunganya, tetapi tidak terserap.Berbagai upaya

telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah menempatkan uang negara

di bank sentral untuk mendapatkan remunerasi. Namun, jumlah tersebut tidak

sesuai dengan bunga yang dibayarkan ke publik atas kepemilikan surat berharga

negara. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Van Horne

(1986:193)bahwa manajemen kas mengandung pengertian mengelola uang

perusahaan sedemikian rupa sehingga saat dicapai ketersediaan kas maksimum

dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang

menganggur.Perencanaan kas dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh

keseimbangan antara kas yang tersedia dengan kebutuhan belanja negara sehingga

tidak terjadi idle cash pada kas negara yang dapat menyebabkan perekonomian

yang tidak sehat, serta mencegah terjadinya opportunity cost karena uang tidak

dimanfaatkan.

Ditjen Perbendaharaan merekomendasikan agar para satuan kerja

kementerian/ lembaga mengatur pelaksanaan kegiatannya sehinggadistribusinya

merata, memperbaiki pola penarikan dana bulanan dan mingguan, tidak ditarik

semua di Triwulan IV yang dapat mengakibatkan tidak sehatnya perekonomian

negara. Pada Wokshop Perencanaan kas yang dilakukan oleh Ditjen

Perbendaharaan di Yogyakarta 11 Agustus 2011 bahwa komitmen bersama semua

stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan, untuk tidak

sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi

perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas.
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Sampai kini perencanaan kas dirasa belum memadai karena belum cukupnya

tingkat partisipasi satuan kerja yang merupakan ujung tombak pengguna uang

negara.

Perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan

penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik dan

akurat akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan

akibat dari tidak tersedianya dana (Sihombing & Widhiyanto: 2008).

Kementerian Keuangan mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya

penyerapan anggaran (BPKP, 2011;7) diantaranya adalah penyusunan rencana

penarikan dana yang kurang akurat. Peningkatan akurasi perencanaan kas dapat

berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi

penumpukan pencairan dana di akhir tahun (Yudhiyanto:2011). Penelitian yang

dilakukan Herriyanto (2012) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan tidak sesuai jadwal perencanaan kas yang tertera di halaman III DIPA

dapat menghambat penyerapan anggaran. Dalam penyusunan anggaran yang

menghasilkan DIPA harus benar-benar dicermati dengan baik sampai dengan

penentuan perencanaan anggaran kas yang tertera di halaman III DIPA apabila

terjadi kesalahan jadwal penarikan dana untuk menompang kegiatan tertentu maka

harus dilakukan revisi DIPA hal ini yang memakan waktu yang dapat

menghambat proses penyerapan anggaran pemerintah. Haryanto dan Wihascaryo

(2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat akurasi penarikan

dana yang rendah akan menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak

dicairkan tepat pada waktunya.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2015

tanggal 31 Desember 2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana

Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas, diturunkannya Surat Direktur

Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3624/PB.3/2015 tanggal 4 Mei 2015 hal

Penggunaan Aplikasi Perencanaan Kas 2015 disampaikan bahwa Kuasa Pengguna

Anggaran wajib menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) harian yang

memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja dan jumlah nominal penarikan

kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk

dalam klasifikasi transaksi besar. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan

bahwa penarikan dana yang identik dengan penyerapan anggaran sangat

berpengaruh terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) atau perencanaan kas

satuan kerja.

Setiap satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah wajib membuat

laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Biasanya unit kerja secara

sederhana merencanakan pengeluaran kas per bulan 1/12 dari jumlah pagunya

(Murwanto, Insyafiah, Subkhan: 2006;167). Hal tersebut membuat perencanaan

kas satker tidak sesuai dengan realisasi penyerapan anggarannya, dimana rencana

penarikan dana lebih besar dari realisasinya sehingga mempengaruhi penyerapan

realisasi anggaran satuan kerja (satker). Kementerian Keuangan (2015;101)

mengungkapkan bahwa penyediaan anggaran kontijensi yang digunakan selama

tahun bersangkutan pada waktunya harus direvisi kedalam klasifikasi anggaran

yang sesuai guna memastikan keakuratan analisa atas tren pengeluaran. Seringnya

penggunaan alokasi kontijensi untuk memenuhi belanja dapat mengurangi kualitas

rencana arus kas.
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Perencanaan penarikan dana satker sangat penting karena penyerapan

anggaran bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban terhadap peraturan

perundang-undangan. Anggaran memiliki fungsi dasar sebagai perencanaan

stabilisasi, alokasi dan distribusi selain fungsi otorisasi dan pengawasan.

Keberhasilan dalam melaksanakan anggaran dari sisi penyerapan anggaran bukan

hanya mengacu pada hasil akhir besaran dana yang telah terserap. Tingkat akurasi

perencanaan yang dilakukan dengan realisasi penyerapan perbulan perlu menjadi

perhatian sebagai dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, sehingga

dapat menciptakan kualitas penyerapan anggaran yang lebih baik.

H2: Akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap kualitas

penyerapan anggaran.

2.5 Kerangka Konsep Penelitian

Konsep penelitian merupakan hubungan logis dari landasan teoritis dan

kajian empiris yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sesuai dengan

variabel penelitian yang teridentifikasi, berdasarkan literatur, penelitian-penelitian

sebelumnya dan kerangka berfikir penulis maka dapat disusun konsep yang dapat

menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, konsep tersebut dapat disajikan

dalam Gambar 2 berikut:

(-)

(+)

Gambar 2. Konsep Penelitian

Kualitas DIPA (jumlah
revisi DIPA)

(X1)

Akurasi Perencanaan Kas
(X2)

Penyerapan Anggaran
(Y)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh

berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi

tertentu.Pengolahan data sekunder berupa data satuan kerja yang melakukan revisi

DIPA, data perencanaan penarikan anggaran satker dengan data realisasi

penyerapan anggaran satker. Membandingkan jumlah revisi yang dilakukan oleh

satker  dengan realisasi penyerapan anggaran satker, serta melihat persentase

jumlah rencana penarikan anggaran satker dengan realisasi penyerapan anggaran

satker.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat banyaknya jumlah revisi DIPA

yang dilakukan satker apakah dapat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

satker, serta melihat komposisi penyerapan anggaran satker dengan rencana

penarikan dana yang telah disusun oleh satker apakah jumlah realisasi telah sesuai

dengan rencana anggaran yang telah diajukan oleh satuan kerja Kementerian

Negara/Lembaga.
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3.2Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena sosial

yang diteliti, maka pengumpulan data penelitian diupayakan selengkap mungkin.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif berupa teori literatur,

penelitian terdahulu, hasil evaluasi pemerintah dan hasil penelusuran angka-angka

dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Lampung berupa data Satuan kerja yang ada dalam

wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampungsecara triwulan

dari tahun 2013 s/d 2016. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) Studi literatur/Studi Kepustakaan, (2)

Data sekunder yang diperoleh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Lampung.

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca

dan mempelajari sejumlah buku/literatur, jurnal, paper dan sebagainya untuk

mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian

dimaksud. Peneliti ini menggunakan data sekunder berupa data satker-satker yang

mengelola anggaran APBN yang terdiri dari dana Dekon (DK), Tugas

Pembantuan (TP), Kantor Daerah (KD), dan Kantor Pusat (KP).Data satua kerja

berupa belanja barang, belanja modal serta belanja bantuan sosial. Penelitian ini

tidak memasukan data belanja pegawai dikarena menurut peneliti belanja pegawai

sudah pasti memiliki tingkat realisasi yang tinggi.

Data diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Lampung untuk memperkuat data penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran

yang komprehenshif mengenai fenomena sosial yang diteliti. Pemilihan sampel
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penelitian dikategorikan melalui beberapa kriteria yaitu data yang selalu ada

ditahun penelitian 2013 sampai dengan 2016 secara triwulan. Jumlah sampel

penelitian yang baik berjumlah 30 s/d 500 (Roscoe dalam Sekaran, 1992:252)

oleh karena itu peneliti mengambil sampel sebanyak 496 dimulai dari pagu

anggaran yang terbesar. Alasan peneliti mengambil pagu anggaran yang terbesar

dikarenakan dapat mempengaruhi proporsi realisasi anggaran dan diindikasi

sering melakukan revisi anggaran.Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 496

memiliki pagu anggaran lebih dari Rp. 10 Milyar.

Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Lampung kemudian dilakukan pengolahan data. Setelah data-data

sekunder diolah maka dapat ditemukan hasil yang menjadi acuan bahwa kualitas

DIPA (jumlah revisi DIPA) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran satker

serta kualitas perencanaan kas dapat mempengaruhi kualitas penyerapan anggaran

satker.

3.3Pengukuran Variabel

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yakni dua variabel independen

dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kualitas DIPA

(jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas, sedangkan variabel dependen

terdiri dari kualitas penyerapan anggaran.

Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) adalah tingkat seberapa baiknya

perencanaan DIPA dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pengukuran konsep kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dalam kaitannya dengan

pencairan anggaran dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Kantor

Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung yang berupa seberapa
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seringsatker melakukan revisi DIPA. Semakin sering satker melakukan revisi

DIPA  menunjukan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang rendah/buruk dan

sebaliknya ketidak seringan sampai dengan tidak pernah melakukan revisi DIPA

menunjukan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)tinggi/baik.

Akurasi perencanaan kas adalah tingkat ketepatan/kesesuaian antara

perencanaan kas dengan realisasi anggaran yang terjadi. Pengukuran konsep

akurasi perencanaan kas ini dilakukan dengan mengukur nilai deviasi antara

perkiraan dengan nilai Surat Perintah Membayar (SPM) satker yakni

membandingkan jumlah perkiraan penarikan dana dengan nilai SPM pada periode

dimaksud. Perhitungan deviasi perkiraan penarikan dana menurut Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan

Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN

(Seftianova:2013), dirumuskan sebagai berikut:Jumlah nilai SPM Satker − Jumlah perkiraan penarikan danaJumlah perkiraan penarikan dana X 100%
Tingkat penyerapan anggaran adalah suatu ukuran seberapa besar

anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang

telah ditetapkan dalam persentase. Tingkat penyerapan anggaran ini dihitung

dengan rumus berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE -

32/MK.1/2015 sebagai berikut:

% Penyerapan Anggaran = Realisasi Belanja Barang &Pagu Belanja Barang dan Modal X 100%
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3.4  Analisis Data

Teknis analisis penelitian ini adalah analisis data panel.Data panel

merupakan penggabungan dari data time series dan cross section. Data time series

berupa data triwulan yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan

data cross-section yaitu 31 satker yang telah melalui kriteria penyampelan data.

Pengolahan data penelitian ini akan menggunakan alat uji statistik eviews 8,

hasilnya kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan dan

saran-saran yang diberikan oleh penulis.

Regresi data panel mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan

dengan data time series atau cross section (Wibisono: 2005), yaitu:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit

dengan mengizinkan variabel spesifik individu.

2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel

dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih

kompleks.

3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-

ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai

study of dynamic adjustment.

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih

informative, lebih variatif, dan kolinieritas antara data semakin berkurang,

dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat

diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang

kompleks.
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6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin

ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut maka tidak perlu dilakukannya pengujian asumsi

klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005;

Aulia, 2004; dalam Shochrul R, Ajija, dkk, 2011).

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel seperti telah

diungkapkan sebelumnya. Data tersebut diregresikan menggunakan tiga model

regresi diantaranya adalah common effect model yaitu model kuadat terkecil, fixed

effect model merupakan model dengan pendekatan efek tetap, dan random effect

model yaitu pendekatan dengan efek acak. Dari ketiga model tersebut untuk

mendapatkan model yang terbaik untuk penelitian ini, maka terlebih dahulu

dilakukan pengujian terhadap masing-masing model.

Pengujian untuk memilih model common effect dan fixed effect dapat

melakukan uji chow, apabila hasil dari pengujian terpilih model fixed effect maka

langkah selanjutnya adalah menguji model fixed effect dengan random effect

menggunakan uji Hausman specification test.

Common Effect Model

Model common effect menggabungkan data cross section dengan time

series dan menggunakan metode OLS untuk mengestmasi model data panel

tersebut (widarjono: 2009). Model ini merupakan model paling sederhana

dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan

varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap,

dan bukan bervariasi secara random (kuncoro, 2012). Model ini mengasumsikan
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intersep dan slope konstan untuk semua unit cross section dan waktu (gujarati,

2003).

Fixed Effect Model

Model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk

setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah/konstan

seiring waktu (Gujarati, 2003). Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah

berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam

membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy

(kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model Least Square Dummy

Variables (LSDV).

Random Effect Model

Random effect model disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan

antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual

(Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residualnya

diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random effect

digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan

variabel dummy (Widarjono 2009). Metode analisis data panel dengan model

random effect harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih

besar daripada jumlah variabel penelitian.

Menentukan Model Terbaik

Menentukan model mana yang terbaik dari ketiga model yang ada,

dilakukan berbagai uji diantaranya adalah Chow test dan uji Hausman. Chow test

merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed
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effect(Widarjono, 2009). Hipotesis yang dibentuk dalam chow test adalah sebagai

berikut:

H0 : Model Common Effect

H1 : Model Fixed Effect

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α = 5%, sebaliknya H0 diterima jika

P-value lebih besar dari nilai α = 5%.

Hausman test adalah pengujian untuk membandingkan model fixed effect

dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan

sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hipotesis yang dibentuk dalam

Hausman test adalah:

H0 : Model Random Effect

H1 : Model Fixed Effect

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α = 5%, sebaliknya H0 diterima jika

P-value lebih besar dari nilai α = 5%.

3.5Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear

berganda menggunakan Eviews 8. Regresi linear berganda digunakan untuk

menguji apakah terdapat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen. Dengan α = 5% maka persamaan regresi linear berganda dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

Yit = a –a1X1it + a2X2it+ εit
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Y = Tingkat penyerapan anggaran

a = konstanta

X1 = Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)

X2 = Akurasi perencanaan kas

i = Satker

t = Periode

ε = residual error

a1-a2 = Koefisien parameter



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis, dapat diketahui

kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang diukur dengan banyaknya revisi

anggaran yang dilakukan mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan

anggaran sebesar 5,371 sehingga kualitas DIPA dilihat dari jumlah revisi

DIPA yang dilakukan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam

mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

2. Akurasi perencanan kas mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran

satuan kerja kementerian/lembaga yang signifikan dengan nilai koefisien

sebesar 0,072. Hasil analisis ini dapat mendukung bahwa akurasi

perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat realisasi anggaran satuan

kerja kementerian/lembaga sehingga satuan kerja sebagai ujung tombak

tingkat penyerapan anggaran memandang penting dalam menyusun

rencana penarikan dana.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang penulis ingin

ajukan, diantaranya adalah:
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1. Perlu adanya perhatian oleh pimpinan satker kepada petugas penyusun

angaran untuk dapat benar-benar memperhatikan isi dari kebenaran dokumen

RKA-KL yang menjadi pedoman dokumen DIPA sehingga dapat menekan

tingkat kesalahan dokumen yang mengakibatkan terjadinya revisi DIPA yang

dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

2. Dengan hasil penelitian bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi

tingkat penyerapan anggaran diharapkan satker dalam menyusun rencana

penarikan dana harus benar-benar sesuai dengan anggaran yang akan

terealisasi dengan mengacu pada jadwal program kegiatan yang telah

ditetapkan.

3. Bagi pelaksana kegiatan agar dapat menjalankan program kerjanya sesuai

dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sehingga terjaga keakurasian

perencanaan kas yang telah disusun.

4. Diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat meningkatkan kualitas DIPA

(jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas satker yang disusun

dengan memberikan reward bagi satker yang tepat dalam perencanaan kasnya

dan paling sedikit melakukan revisi serta memberikan punishment bagi satker

yang tidak tepat dalam perencanaan kasnya dan terbanyak dalam melakukan

revisi DIPA

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian

diantaranya adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 31 objek

penelitian dari data yang sebenarnya sebanyak 603 objek dengan kriteria
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pemilihan objek penelitian adalah satker yang selalu ada di tahun penelitian

serta pagu anggaran diatas Rp. 10 Milyar.

2. Penelitian ini hanya menguji dua variabel yang mempengaruhi tingkat

penyerapan anggaran, akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa 46,82%

kedua variabel tersebut mempengaruhi tingkat penyerapan angaran  dan

53,18% dari faktor lainnya.
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