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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam 

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. 

Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di 

masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). 

Anggaran digunakan untuk mengalokasikan dana pemerintah agar 

sesuai proporsi kebutuhan. Anggaran terdiri tiga bagian yaitu pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Anggaran belanja terbagi menjadi urusan wajib dan 

urusan pilihan, dimana urusan wajib meliputi anggaran yang diselenggarakan 

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 

sedangkan urusan pilihan merupakan anggaran yang berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar berkaitan 

dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintah (Darise, 2007). Anggaran urusan pendidikan 

menjadi bagian terpenting dalam urusan wajib karena dewasa ini penduduk 

Indonesia masih berpendidikan rendah dan membutuhkan perhatian lebih. Hal 

ini terbukti dengan dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, yang 

menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 

pendidikan mendapat alokasi minimal 20% dari APBD dan APBN. 
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Dengan dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pemerintah 

secara bertahap meningkatkan anggaran pendidikan. Hal ini, dapat dilihat dari 

meningkatnya jumlah belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota dari Rp 26 

Triliun pada 2001 menjadi Rp 52 Triliun pada 2006, dan pada tahun 2013 

pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 345 Triliun. 

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, 

karena pendidikan menjadi salah satu penyebab utama dalam meningkatnya 

kemiskinan, dan salah satu cara melepaskan diri dari kemiskinan adalah 

dengan meningkatkan mutu pendidikan. Fondasi dalam peningkatan mutu 

pendidikan dapat dimulai dari pendidikan dasar. Pemerintah dalam hal ini 

berusaha mewujudkannya melalui Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1990 

tentang Pendidikan Dasar, menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar 9 Tahun. Program ini secara hukum merupakan kaidah yang 

dimaksudkan untuk mengintegrasi SD dan SMP menjadi satu kesatuan 

pendidikan pada jenjang yang terendah. Kedua lembaga ini tidak 

diintegrasikan langsung secara fisik tapi konsepsional, yang berarti bahwa SD 

dan SMP sebagai satu kesatuan program, yang dinyatakan melalui perumusan 

kurikulum yang berkelanjutan atau berkesinambungan. 

Pendidikan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dibanding 

dengan sektor lain karena pendidikan merupakan pilar utama dalam 

pengembangan manusia secara khusus dan masyarakat secara umum. 

Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas. 

Dalam hal ini, pemerintah membentuk sistem pendidikan, dimana 
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pembangunan sistem pendidikan merupakan upaya mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri dan berkualitas. Pembangunan pendidikan merupakan 

bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, karena dengan keberhasilan dalam membangun pendidikan dapat 

memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional 

secara keseluruhan. 

Salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan 

kebijakan anggaran. Anggaran pendidikan yang rendah kerap kali berbanding 

lurus dengan mutu pendidikan yang rendah. Selain itu, meskipun belanja 

pendidikan telah ditingkatkan, masih terdapat perbedaan output dan 

pencapaian. Hal ini disebabkan karena ketidakefisienan pengelolaan dan 

pembelanjaan anggaran, dimana tingkat efisiensi diperoleh dengan 

memperkirakan efektivitas biaya dari input yang diberikan dengan output 

yang diperoleh, dan membandingkan unsur-unsur tersebut dengan sasaran 

pendidikan di kabupaten. Reinikka dalam Desi (2012) menyebutkan bahwa 

kurangnya keselarasan antara perencanaan dan penyusunan anggaran serta 

inefisiensi dalam alokasi anggaran dapat menghambat pencapaian 

sebagaimana yang diharapkan. 

Melihat latar belakang diatas, peneliti tertarik melangsungkan 

penelitian di Boyolali dengan asumsi anggaran pendidikan APBD Kabupaten 

Boyolali meningkat, dari tahun 2010 sebesar Rp 488.210.279.000 di tahun 

2011 menjadi Rp 624.190.762.000. Disamping hal tersebut, peneliti memilih 

obyek Kabupaten Boyolali karena Kabupaten Boyolali merupakan salah satu 
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Kabupaten di Indonesia yang cukup efisien dalam menggunakan anggaran dan 

aktif melakukan pemerataan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN DI 

KABUPATEN BOYOLALI” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana capaian kinerja pelayanan pendidikan program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Boyolali? 

2. Seberapa besar realisasi anggaran dengan rencana APBD Kabupaten 

Boyolali untuk sektor pendidikan? 

3. Seberapa besar efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Boyolali untuk 

sektor pendidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam perumusan masalah, penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan pendidikan program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk menganalisis besarnya realisasi anggaran dengan rencana APBD 

pemerintah Kabupaten Boyolali. 
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3. Untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten 

Boyolali untuk pendidikan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

terkait pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi di bidang 

pendidikan. 

2. Bagi akademisi, diharapkan bisa memberi kontribusi literatur terhadap 

penelitian Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai pengeluaran 

pemerintah pada bidang pendidikan dan menjadi acuan bagi mahasiswa 

dalam mengkaji dan mengembangkannya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

Kabupaten Boyolali untuk melakukan penelitian sendiri atas pengelolaan 

dan pengeluaran belanja pendidikan. 

4. Bagi pembaca secara umum, penelitian ini diharapkan bisa memberi 

tambahan informasi dan wawasan tentang analisis efisiensi pendidikan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Secara garis besar penelitin ini disusun 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengenai pentingnya analisis efisiensi pada anggaran pendidikan. Latar 

belakang menjadi dasar perumusan masalah untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara capaian kinerja pelayanan pendidikan dengan 

belanja pendidikan, serta menganalisis realisasi dan tingkat efisiensi anggaran. 

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian memberikan masukan bagi 

pemerintah dalam mengevaluasi anggaran terkait dengan tingkat efisiensi 

anggaran. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan 

berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian, 

yaitu alokasi anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, efisiensi 

pendidikan, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan teori 

pencapaian kinerja. Selain itu pada bab ini terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi dasar pengembangan bagi penelitian ini.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data 

penelitian, dan memuat hasil analisis data serta pembahasan tentang hasil 

analisis data. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu dikemukakan kepada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. 

 


