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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keluarnya ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 membuat 

perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia yang semula terpusat pada 

pusat (sentralitis) menjadi desentralisasi. Perubahan ini menyebabkan daerah 

memiliki otonomi yang besar untuk mengelola daerah sendiri sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah 

daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang 

menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Adanya undang-

undang ini memunculkan juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Keluarnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjadi tonggak baru 

dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah yaitu adanya pelaksanaan 

desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Dalam otonomi daerah 

disebutkan bahwa daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat. Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu 

masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (Winarna dan Murni, 2007). 

Masalah keuangan daerah dan anggaran daerah yang dimaksud yaitu menyangkut 
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kewenangan untuk mengatur sendiri pendapatan dan belanja daerah yang 

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran. APBD mempunyai 

fungsi perencanaan, yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah 

daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini 

menjadikan APBD penting karena program kegiatan dan proyek pembangunan 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan jika telah ada penetapan 

APBD sebelumnya (Darmawan, 2014). Penyusunan APBD dimulai dari 

penyusunan strategis pada satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat 

daerah memberikan data kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun. Data-

data dari satuan kerja perangkat daerah kemudian dibahas dalam badan 

penganggaran yang kemudian disahkan untuk menjadi Raperda APBD.   

Raperda APDB dapat menjadi peraturan daerah apabila ini melibatkan peran 

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPR memiliki fungsi 

pengawasan yang berarti bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan dana APBD yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Melihat proses penganggaran yang dilakukan di daerah yang begitu 

panjang membuat penyusunan anggaran banyak terjadi kesalahan. Kesalahan ini 

dikarenakan tidak adanya masukan dari stakeholder yaitu pengamat ekonomi 

maupun pengamat kebijakan-kebijakan pemerintah. Tanpa adanya sumbangsih 

dari dari pakar-pakar tersebut maka anggaran yang ditetapkan tidak digunakan 
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untuk prioritas pembangunan yang urgen dan berdampak tingginya kesalahan 

proyeksi anggaran.  

Tidak diikutkannya ahli ekonomi dalam penyusunan anggaran berdampak 

terhadap pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah. Karena dengan 

saran dari ahli ekonomi, pemerintah daerah akan mengetahui kondisi 

perekonomian masyarakat. Dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat, 

pemerintah daerah akan dapat menentukan besarnya pajak yang diterima sebagai 

salah satu unsur dalam pendapatan asli daerah. Sebagaimana Edward G Penner 

(2001) menyebutkan kesalahan proyeksi anggaran disebabkan adanya perubahan 

taksiran pertumbuhan pendapatan yang meningkat setiap tahun. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Peningkatan PAD yang tinggi akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan 

pendapatan. Dengan adanya pertumbuhan pendapatan, maka pemerintah daerah 

akan mempunyai modal sehingga mampu meningkatkan investasi belajar 

modalnya. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah di mata masyarakat mampu 

mengelola pendapatan yang tinggi dengan melakukan belanja modal yang tinggi 

pula. Dengan belanja modal yang tinggi akan menyebabkan terjadinya kesalahan 

proyeksi keuangan daerah.   

Kesalahan proyeksi anggaran terlihat dari kesenjangan besaran antara 

rencana dengan realisasi anggaran. Berikut  beberapa kasus kesalahan proyeksi 

anggaran : 
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No Daerah Keterangan 

1. Sumatera Barat Tidak sesuainya alokasi dana hibah pemerintah 

provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 53,920 miliyar 

pada tahun 2013. Tahun 2014 membengkak menjadi 

Rp. 113,408 miliyar. 

2. NTT Adanya motif ekonomi yakni proyek untuk 

mendapatkan tambahan income bagi pribadi dengan 

pembengkakan anggaran bantuan sosial atau 

pemberian dana aspirasi. 

3. Jawa Tengah Kesalahan proyeksi anggaran saat pengadaan barang 

di kantor DPRD sebesar Rp. 217,070 miliyar. 

4. Riau  Kesalahan proyeksi anggaran pembelian sarana 

helicopter untuk gubernur riau sebesar Rp. 50 

miliyar dan memindahkan dana APBD ke rekening 

pribadi sebesar Rp. 7,75 miliyar.  

5. Jakarta  Tidak sesuainya dana APBD yang dikeluarkan untuk 

pembuatan E-KTP sebesar Rp. 247 miliyar dalam 

bentuk 3 mata uang asing. 

Sumber : Berbagai berita 

Kesalahan proyeksi anggaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor pertama yang mempengaruhi dukungan politik adalah periode jabatan. 

Periode jabatan merupakan lama kepala daerah dalam menduduki jabatan dan 

melakukan kebijakan (Hartanto, 2013). Periode jabatan kepala daerah terhitung 
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sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih lagi kembali dalam jabatan 

yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah yang mencalonkan 

kembali dalam jabatan disebut petahana (incumbent). Karena kepala daerah 

tersebut memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali, maka kepala daerah 

incumbent akan melakukan politisasi anggaran agar membuat citra kepala daerah 

baik dan terpilih kembali. Politisasi anggaran terjadi dalam bentuk anggaran 

bantuan sosial yang tinggi kepada masyarakat. Abdullah dan Asmara (2006) 

menduga kekuatan politik legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas 

penggunaan pendapatan tidak sesuai dengan preferensi publik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Sutaryo (2015) menyatakan 

bahwa periode jabatan berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2013) juga menyatakan bahwa periode 

jabatan berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Akan teapi 

penelitian yang dilakukan  Ilmi (2016) menyatakan bahwa periode jabatan 

berpengaruh negatif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran adalah 

Dukungan Politik. Dukungan politik merupakan salah satu faktor yang dapat 

menentukan kebijakan pemerintah (Abdullah, 2006). proses politik juga dapat 

mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintahan. Permasalahan tersebut apabila 

dikaji berdasarkan pandangan Sastroatmodjo (1995) ada dua tingkat orientasi 

politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. 

Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan 

daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun 
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individu sebagai pelaku politik. Dalam pendekatan behaviorisme, individulah 

yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku 

lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. 

Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah 

bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual 

mengendalikan lembaga (Adzani, 2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Sutaryo (2015) menyatakan 

bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2006) juga menyatakan 

bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran. Akan teapi penelitian yang dilakukan  Hartanto (2013) menyatakan 

bahwa dukungan politik berpengaruh negatif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran. 

 Faktor ketiga yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran adalah 

pertumbuhan pendapatan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang 

melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak 

daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah 

(Nordiawan dkk, 2009). Salah satu komponen dalam APBD yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai bentuk kemandirian. Dengan semakin tinggi PAD maka 

daerah memiliki sumber dana yang tinggi untuk dapat mengembangkan 

daerahnya. Sumber dana (PAD) yang besar memungkinkan pemerintah daerah 
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mengalokasikan dana besar untuk belanja modal maupun belanja pegawai. Hal ini 

dikarenakan kepala daerah ingin menunjukkan kinerja yang baik di mata 

masyarakat. Dengan membelanjakan modal yang tinggi untuk pembangunan dari 

hasil PAD yang tinggi akan memungkinkan banyaknya kesalahan dalam 

pembangunan baik diperencanaan maupun dalam pelaksanaan yang berdampak 

terhadap tingginya kesalahan dalam proyeksi anggaran.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Sutaryo (2015) menyatakan 

bahwa pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Adzani (2014) juga menyatakan bahwa 

pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran. Akan teapi penelitian yang dilakukan  Abdullah (2006) menyatakan 

bahwa pertumbuhan  pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan 

Sutaryo (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kusuma dan Sutaryo 

(2015) yaitu periode . Periode penelitian Kusuma dan Sutaryo antara 2007 - 2012, 

sedangkan periode penelitian ini adalah tahun 2011 – 2015. Peningkatan PAD ini 

menyebabkan proyeksi belanja akan lebih besar. Besarnya proyeksi belanja ini 

akan menimbulkan timbulnya proyeksi anggaran.  

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul: “Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan terhadap Kesalahan 

Proyeksi Anggaran (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2011 

– 2015).” 
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1.2 Ruang Lingkup  

Agar dalam pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari masalah 

yang diteliti dan supaya mudah dipahami dan dimengerti maksud dari penelitian, 

maka ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian adalah pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia yang 

melakukan pilkada pada tahun 2015. 

2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Indonesia yang melaksanakan 

pilkada serentak. 

3. Periode yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 2011-2015.  

4. Variabel yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran ditinjau dari 

periode jabatan, dukungan politik, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan 

belanja.  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, 

maka dapat diidentifikasiakan suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah periode jabatan berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran?  

2. Apakah dukungan politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran? 

3. Apakah pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap kesalahan 

proyeksi anggaran? 

4. Apakah pertumbuhan belanja berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi 

anggaran? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah periode jabatan berpengaruh positif 

terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah dukungan politik berpengaruh positif 

terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

3. Untuk menguji secara empiris apakah pertumbuhan pendapatan berpengaruh 

positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. 

4. Untuk menguji secara empiris apakah pertumbuhan belanja berpengaruh 

positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat:  

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah baik kabupaten /kota 

tentang ketepatan dan keakuratan dalam merencanakan anggaran serta 

menyusun kebijakan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan 

penelitian pada bidang yang sejenis, sebagai bahan referensi dan data 

tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian dan 

menambah melengkapi sekaligus sebagai bahan perbandingan dari hasil-hasil 

penelitian yangg sudah ada atau menyangkut topik yang sama. 
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3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat 

dijadikan referensi, bahan diskusi dan bahan kajian lebih lanjut tentang 

kesalahan dalam proyeksi penganggaran daerah oleh akademisi 
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