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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di negara Indonesia terdapat beberapa organisasi, salah satunya 

merupakan organisasi sektor publik. Tujuan utama dari  organisasi sektor 

publik yaitu untuk menciptakan, menyediakan kebutuhan, dan melakukan 

pelayanan bagi kesejahteraan  masyarakat, bukan  profit  oriented  (UU No 

32 Tahun 2014). Suatu keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah dapat 

dilihat dari tingkat kesejahteraan atau pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah untuk masyarakat, artinya kebijakan dan pembangunan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dengan mengoptimalkan alokasi 

belanja modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi guna mensejahterakan rakyat atau 

masyarakat.  

Dengan adanya reformasi setelah tahun 1998 di Indonesia yaitu 

perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang sentralisasi menjadi 

struktur desentralisasi membantu untuk mempermudah pencapaian tujuan 

pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi 

daerah di Indonesia, antara lain dalam bentuk pemekaran berbagai daerah, 

berupa Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun Daerah Tingkat II(Kabupaten 
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dan Kota), bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas 

kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri serta mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam 

rangka pemberian layanan publik yang lebih dekat dan optimal bagi 

masyarakat di daerahnya (secara mandiri, tidak terlalu tergantung pada 

pemerintah pusat), memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong 

timbulnya inovasi di daerah. Melalui layanan publik yang optimal, yang 

berarti efektif, efisien, dan selaras dengan budaya dan kondisi daerah, 

diharapkan akan tercipta daerah-daerah di Indonesia yang semakin 

berkembang, mandiri, dan maju, dan hal ini selanjutnya akan mendorong 

perkembangan dan kemajuan Indonesia dari waktu ke waktu, tanpa 

meninggalkan ciri khas Indonesia yang beraneka ragam budaya dan 

dengan tetap dalam kerangka ruang lingkup Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).  

Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya desentralisasi tidak 

hanya sekedar pemekaran daerah dalam rangka perolehan kebebasan atau 

kewenangan oleh pemerintah daerah (pemda) semata untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka mengelola daerah dari beserta sumber dayanya 

(yang dapat berbeda ragam antar daerah tergantung kondisi tiap daerah), 

akan tetapi harus diimbangi pula dengan kemauan dan kemampuan daerah 
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untuk menunjukkan dan meningkatkan ke-mandirian dalam mengelola 

keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Pencapaian yang hendak dilakukan oleh pemerintah melalui 

otonomi daerah menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, adanya 

temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi 

daerah menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan 

mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan 

oleh pemeritah pusat kepada daerah ditandai dengan banyaknya alokasi 

belanja rutin yang sifatnya kurang produktif dan berkurangnya alokasi 

untuk belanja modal (Syurmita, 2014). 

Berdasarkan informasi dari Dirjen Dana Perimbangan mengenai 

APBD tahun 2017 (Republika.co.id) komposisi belanja modal kabupaten 

dan kota di Indonesia masih di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh 

Permendagri dan hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk 

Transparan (FITRA), (Seknasfitra.org.id) didapatkan bahwa tren belanja 

modal terhadap belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan 

ketentuan regulasi belanja modal. Belanja daerah lebih banyak digunakan 

untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah pusat 

mensyaratkan belanja modal daerah yang optimal adalah 30% dari total 

belanja daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).  

Terdapat juga beberapa faktor lain yang membuat kurangnya 

ketepatan APBD di Indonesia. Faktor faktor non keuangan yang dapat 

membuat kurang tepatnya proyeksi anggaran atau Budget Forecast Errors 
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pada APBD di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun dimulai dari 1 Januari hingga 31 

Desember yang berlangsung terus menerus, APBD dibahas dan disetujui 

oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan DPRD bersamaan dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyatakan “ Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok 

kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah (Kepala 

Daerah atau Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom) dalam penyusunan, 

pembahasan dan penetapan APBD.” 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu unsur 

yang penting dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan. DPRD 

juga memiliku fungsi perencanaan, yang berarti DPRD memiliki pengaruh 

dan HAK dalam perencanaan pemerintah. Dengan adanya fungsi itu maka 

akan berjalannya proyek pembangunan dan program kegiatan yang sudah 

tertera pada perencanaan atau rancangan APBD tahun sebelumnya. 
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Penyusunan APBD taun sebelumnya juga dapat mempengaruhi APBD 

tahun setelahnya. APBD merupakan suatu hal yang penting dalam 

penyelenggaraan program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah.  

Dikarenakan APBD merupakan hal yang penting maka harus tepat 

dan akurat. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat 

dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

KUA; Keadaan yang harus menyebabkan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan anggaran yang 

lebih menyebabkan harus digunakannya sisa anggaran lebih tahun 

sebelumnya dalam tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa. 

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan “Secara 

agregat nasional, APBD 2018 mengalami peningkatan dari APBD Tahun 

2017, dimana anggaran pendapatan meningkat 4,2% dan anggaran belanja 

meningkat 5,0%. Seiring dengan peningkatan anggaran belanja yang lebih 

besar daripada peningkatan anggaran pendapatan, maka defisit tahun 2018 

juga lebih besar 24,4% dari defisit tahun 2017. Defisit yang lebih besar 

tersebut, diiringi dengan peningkatan pembiayaan netto sebesar 22,8%.” 

“Secara umum defisit mengalami peningkatan baik secara agregat 

nasional maupun di tingkat pemerintah provinsi dan \pemerintah kab/kota. 

Namun demikian, defisit tersebut sebagian besar dibiayai oleh SiLPA 

tahun sebelumnya, sehingga resiko fiskal yang timbul dari defisit tersebut 

tidak signifikan. Proporsi SiLPA terhadap total penerimaan pembiayaan 

secara nasional adalah sebesar 78,6%, dan pada pemerintah provinsi dan 
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kab/kota masing-masing sebesar 75,2% dan 80,8%” menurut Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan APBD TA 2017 dan 2018. Dengan 

adanya pernyataan diatas menunjukkan adanya tingkat kesalahan proyeksi 

anggaran atau Budget Forecast Errors yang terjadi. 

Kesalahan  Proyeksi Anggaran atau Budget Forecast Errors yaitu 

melakukan peramalan (forecasting) sebuah negara belum tentu mampu 

untuk memproyeksikan atau meramalkan tingkat pendapatan dan 

pengeluaran secara tepat dan akurat, hal ini dapat mempengaruhi keuangan 

negara (Wagner dan Garret, 2004).  

Peralaman (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk 

memperkirakan kejadian dimasa depan, dimana hal ini dilakukan dengan 

melibatkan pengambilan data di masa lalu dan menempatkannya ke masa 

yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis atau bisa juga 

merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau bisa juga dengan 

menggunakan kombinasi medel matematika yang disesuaikan dengan 

pertimbangan yang baik. Peramalan adalah tahap awal, dan hasil ramalan 

merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaa anggaran.  

Tujuan dibuatnya peramalan adalah untuk meminimalisir pengaruh 

ketidakpastian terhadap suatu masalah, sehingga nantinya tidak terjadi 

kesalahan dalam peramalan (forecast errors). Peramalan adalah kegiatan 

yang memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 

Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang diperkirakan 
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akan terjadi pada masa yang akan datang. Ramalan dapat didasarkan atas 

bermacam-macam cara yang kita kenal dengan metode peramalan.  

Saat penetapan APBD, telah diketahui bahwa APBD diperkirakan 

surplus atau defisit. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan 

defisit, ditetapkan peembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang 

diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran athun 

anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali 

pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dengan adanya hal tersebut 

maka terdapat beberapa faktor non keuangan yang menyebabkan 

kurangnya ketepatan proyeksi anggaran atau Budget Forecast Errors. 

Menurut peneliti terdapat beberapa faktor faktor non keuangan yang ada 

dan mempengaruhi ketepatan proyeksi anggaran atau Budget Forecast 

Errors. 

Menurut Gourevitch (2003) proses politik itu juga dapat 

mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintahan melalui berbagai 

macam cara baik melalui group kepentingan (partai politik), hubungan 

antar masyarakat (cross coalition) dan hubungan eksekutif-legislatif 

sehingga dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. 

Semakin banyak kepala daerah tersebut memiliki dukungan partai 

terutama yang memiliki kedudukan di DPRD maka akan semakin besar 

kemungkinan terjadi Budget Forecast Errors dikarenakan usulan apapun 
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mengenai anggaran dari kepala daerah akan selalu disetujui karena di 

dalamnya terdapat mekanisme politik yang lebih memikirkan kepentingan 

kelompok partai. Penelitian yang dilakukan Brogan (2012) menghasilkan 

tingkat Budget Forecast Errors juga dipengaruhi oleh adanya pengaruh 

politik. 

Adanya Periode Jabatan Kepada Daerah juga dapat mempengaruhi 

terjadinya Budget Forecast Errors. Menurut PERPPU Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa kepala 

daerah yang memenangkan suara pemilu memegang jabatan selama lima 

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama 

disebut dengan calon incumbent. Dikarenakan kepala daerah tersebut 

memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali maka pada periode 

pertama kepala daerah tersebut cenderung membuat citra yang baik agar 

pada periode kedua nanti dapat dipilih kembali. 

Pada kegiatan penganggaran yang rutin dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Pada perencanaan anggaran dan realisasinya sering terjadi selisih 

dengan adanya Under-estimated untuk pendapatan akan menghasilkan 

varian atau selisih antara anggaran dan realisasi anggaran dan Over-

estimated untuk belanja akan menghasilkan varian atau selisih antara 

anggaran dan realisasi anggaran. Kompleksitas pemerintahan merupakan 

hal yang sangat berpengaruh dalam pemerintah daerah, dengan semakin 
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besar dan semakin banyak fungsi fungsi atau bagian bagian pemerintah 

yang ada akan semakin sulit untuk membuat anggaran yang akurat (Veiga 

et al, 2016). Tetapi dengan adanya kompeksitas yang banyak pada unit 

kerja maka akan semakin menggambarkan bahwa pemerintahan sudah 

semakin besar. Pemerintahan yang besar memiliki Sumber Daya Manusia 

(SDM), keuangan, dan infomasi yang memadai sehingga mereka akan 

lebih bak dalam penganggaran (Susanti dan Siregar, 2018). 

Adapula faktor yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran 

adalah Budget Forecast Errors tahun sebelumnya. Pada kenyataannya jika 

pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 

sebelumnya mengalami kesalahan maka akan berdampak dengan adanya 

APBD tahun selanjutnya. Pentingnya koreksi Budget Forecast Errors 

tahun sebelumnya pada pembuatan APBD tahun selanjutnya untuk 

meminimalisir terjadinya kesalahan proyeksi anggaran atau Budget 

Forecast Errors. 

Pada penelitian yang akan dilakukan mengenai faktor faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesalahan proyeksi anggaran atau Budget 

Forecast Errors sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

Kusuma, 2015  yang berjudul “ Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non 

Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di 

Indonesia”. Pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai faktor faktor 

keuangan dan non keuangan. Yang menjelaskan bahwa variabel Dukungan 
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Politik, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah mempengaruhi terjadinya 

Budget Forecast Errors. 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada faktor non keuangan 

yaitu dukungan politik, periode jabatan , kopleksitas pemerintah, dan 

Budget Forecast Errors tahun sebelumnya dalam APBD. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu dengan 

berkonsentrasi pada faktor non keuangan dan menambahkan beberapa 

faktor non keuangan yaitu kopleksitas pemerintah (Siregar dan Susanti. 

2018) dan kesalahan tahun sebelumnya (Susanti, 2016). 

Adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya mengenai faktor 

faktor yang dapat mempengaruhi Budget Forecast Errors. Membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berkonsentrasi pada faktor non keuangan dengan judul penelitian 

“Pengaruh Faktor Faktor Non Keuangan Terhadap Budget Forecast 

Errors Pada Pemerintah Daerah di Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 

Pada latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah dukungan politik mempengaruhi terjadinya Budget Forecast 

Errors? 

2. Apakah periode jabatan mempengaruhi terjadinya Budget Forecast 

Errors? 
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3. Apakah kompleksitas pemerintah mempengaruhi terjadinya Budget 

Forecast Errors? 

4. Apakah Budget Forecast Errors tahun sebelumnya mempengaruhi 

terjadinya Budget Forecast Errors? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Terdapat pula tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah dukungan politik dapat mempengaruhi 

terjadinya Budget Forecast Errors 

2. Untuk mengetahui apakah periode jabatan dapat mempengaruhi 

terjadinya Budget Forecast Errors. 

3. Untuk mengetahui apakah kompleksitas pemerintah dapat 

mempengaruhi terjadinya Budget Forecast Errors. 

4. Untuk mengetahui apakah Budget Forecast Errors tahun sebelumnya 

dapat mempengaruhi terjadinya Budget Forecast Errors. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. 

Berikut berbagai manfaat yang didapat: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya APBD bagi 

masyarakat. 
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a. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat ini penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat 

menambah wawasan bagi peneliti mengenai faktor yang 

menyebabkan terjadinya Budget Forecast Errors. 

b. Manfaat bagi akademik 

Manfaat bagi bidang akademik penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar atau referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

c. Manfaat bagi masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat dapat mengetahui atau menambah 

pengetahuan mengenai APBD dan hal hal yang mempengaruhi 

Budget Forecast Errors. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dan disusun secara 

terperinci untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan. 

Sistematika dari masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

   Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dan 

sebab-sebab yang mendasari diadakannya penelitian ini. Dengan 

adanya latar belakang tersebut kemudian dirumusan masalah. 
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Selanjutnya dibahas mengenai tujuan, dan manfaat penelitian yang 

dilakukan, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang ada, diantaranya 

teori keagenan, APBD, budget forecast errors, dukungan politik, 

periode jabatan, kompleksitas pemerintah daerah, budget forecast 

errors tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan pengembangan 

hipotesis penelitian. 

 BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, penentuan populasi dan 

sampel yang diteliti, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan 

dipakai dalam penelitian skripsi. 

 BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang mencakup tentang penjelasan dari deskripsi obyek penelitian, 

penyajian hasil dari pengujian berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan, dan pembahasan hasil penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan dengan data hasil analisis dalam penelitian ini. 
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 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, implikasi 

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

 

 


