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ABSTRAK 

 

DWI HASTUTI, NIM. 1522100922. Skripsi Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh 

Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen 

Organisasi dan Pengawasan Intern Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran 

di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, 

kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pengawasan intern 

terhadap tingkat penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten 

Klaten. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara non probabilitas yaitu convenience sampling. Jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 40 responden pada 10 SKPD di Kabupaten Klaten. 

Metode analisis yang digunakan antara lain statistik deskriptif, uji instrument 

penelitian meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, multikoinieritas, dan uji regresi linier berganda 

meliputi uji f, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa prencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi 

dan pengawasan intern berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. 

Kata kunci: anggaran, SDM, komitmen organisasi, pengawasan dan 

penyerapan anggaran. 
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ABSTRACT 

DWI HASTUTI, NIM. 1522100922. Accounting Study Program, 

Economy Faculty. University of Widya Dharma Klaten. A Thesis The effect of 

Budget Planning, Human Resource Quality, Organizational Commitment and 

Internal Control on the Level of Budget Absorption in the Work Units of the 

Klaten Regency. 

This study aims to examine the effect of budget planning, quality of 

human resources, organizational commitment and internal control on the level of 

budget absorption in the Klaten Regency Regional Work Unit. The population in 

this study were all SKPD Klaten Regency. The sampling method used in this 

study is non-probability, namely convenience sampling. The number of samples 

in this study were 40 respondents in 10 SKPD in Klaten Regency. The analytical 

methods used include descriptive statistics, research instrument tests include 

validity and reliability tests, classical assumption tests include normality tests, 

heteroscedasticity tests, multicollinearity, and multiple linear regression tests 

include f tests, t tests and the coefficient of determination. The results of this study 

indicate that budget planning, quality of human resources, organizational 

commitment and internal control affect the level of budget absorption..  

Keywords: budget, human resources, organizational commitment, budget 

monitoring and absorption. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan pengertian 

penyerapan yang dimaksud di sini adalah realisasi dari anggaran. Secara 

umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu 

estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada 

suatu saat tertentu. Secara lebih mudah orang awam mengatakan pencairan 

anggaran. 

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai 

alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan 

target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai 

alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang 

disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh 

pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening 

belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi 

pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan 

sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. (Putri, 

2014)
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Menurut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan 

kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan 

belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh 

pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, 

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

jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang 

giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan 

dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian 

(Putri, 2014). 

Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-

undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara 

susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan dalam persaingan 

global. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mempercepat laju 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan 

peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Yani, 2013). 

Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana keuangan 

tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Perencanaan dan Penganggaran APBD tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut Kepala SKPD selaku 

pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD yang 

berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD. Rencana kerja anggaran 

dan rencana kerja SKPD akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan 

menjadi APBD. Anggaran yang telah disahkan diharapkan dapat diserap 

oleh pemerintah daerah (Monik, 2016 ). 

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah 

klasik, yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Penyerapan 

anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil tetapi mengalami 

peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat). Hal ini 

berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintah. Penyerapan anggaran yang belum optimal ini perlu mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang 

dan belanja modal. Dalam praktiknya, pola penyerapan anggaran 

umumnya menunjukkan pola “santai di awal, kebut di belakang”. Berbagai 

permasalahan juga terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah 

daerah sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran 

pengadaan barang/jasa. Proses tender yang lambat, terlambatnya 
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pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Perencanaan 

anggaran yang kurang tepat, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas, kurangnya pengawasan dari pihak internal, keengganan 

pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , dan 

sulitnya mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan 

barang/jasa (Tim Warta BPKP 2011) merupakan permasalahan yang 

terjadi dalam proses penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. 

Berdasarkan data pada tahun 2017, penyerapan anggaran di 

Kabupaten Klaten per 31 Agustus 2017 baru terserap sebesar 24% atau 

sekitar 163,8 miliar, sedangkan realisasi fisik baru sebesar 50 % dari target 

68%. Belanja langsung APBD 2017 sebesar Rp 687 miliar terdiri dari 771 

program dan 2.879 kegiatan mencakup belanja barang, konstruksi, dan 

jasa. Minimnya serapan anggaran terjadi karena sistem full financiring 

untuk proyek skala besar yang masih diterapkan. Dengan sistem ini, 

Pemkab baru mengeluarkan anggaran untuk membayar pekerjaan jika 

proyek selesai sesuai target yang ditentukan. Dengan kondisi ini, anggaran 

baru akan terserap secara signifikan sekitar Oktober - November saat 

proyek selesai dikerjakan (Tribun,2017).                                                                                                                                                                                  

Berdasarkan laporan hasil pemerikasaan BPK atas laporan 

keuangan pada akhir bulan Desember 2017, penyerapan anggaran 

pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang mencapai 96,36% yaitu dari 

anggaran sebesar Rp. 2.347.201.309.000,00 terealisasi sebesar Rp. 

2.271.336.015.858,00 sedangkan anggaran belanja mencapai 83,58% dari 
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anggaran sebesar Rp. 2.342.516.240.778,00 terealisasi Rp 

1.957.966.285.066,00. Penyerapan anggaran pendapatan Kabupaten 

Temanggung mampu mencapai 99,87% yaitu dari anggaran pendapatan 

sebesar Rp. 1.782.091.942.671,00 terealisasi Rp. 1.779.850.394.321,00 

dan penyerapan anggaran belanja mampu terealisasi 95,20% yaitu dari 

anggaran belanja sebesar Rp 1.500.216.453.579,00 terealisasi Rp. 

1.428.210.413.585,00. dan untuk Kabupaten Klaten anggaran pendapatan 

dapat terealisasi 98,79% dari anggaran pendapatan sebesar Rp 

2..613.176.815.902,00 terealisasi sebesar Rp 2.581.515.295.917,04 

sedangakan untuk anggaran belanja hanya mampu menyerap sebesar 

79,88% dari anggaran belanja sebesar Rp 2.311.459.589.788,00 terealisasi 

sebesar Rp 1.846.458.264.255,00 

Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga 

kabupaten diatas, Kabupaten Temanggung merupakan daerah dengan 

tingkat penyerapan anggaran terbesar yaitu sebesar 99,87% untuk 

anggaran pendapatan dan 95,20% untuk anggaran belanja. Pemerintahan 

Kabupaten Magelang tidak dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 

penyerapan anggaran belanja sebesar 90% karena sampai dengan akhir 

tahun penyerapan anggaran belanja hanya mencapai 85,58%. Sedangkan 

untuk Pemerintah Kabupaten Klaten penyerapan anggaran belanja sangat 

rendah karena hanya mampu mencapai 79,88%. 

Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian 

yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan 
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belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, 

peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata 

dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya adalah perencanaan 

anggaran, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), komitmen organisasi 

dan pengawasan intern.  

Prinsip anggaran yang diterapkan oleh pemerintah adalah anggaran 

berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada target 

kinerja yang ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya kegiatan yang 

direncanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik dari 

segi jenis maupun jumlahnya dalam rangka memenuhi tugas pokok dan 

fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat meminimalisir deviasi antara 

kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan dalam 

RKA (Anfujatin, 2016). Faktor perencanaan sangat berpengaruh terhadap 

daya serap anggaran hal ini terlihat dari adanya anggaran kegiatan yang 

diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada 

persetujuan terlebih dahulu dari DPR.  

SDM menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, 

dengan kompetensi berupa pengalaman dan motivasi yang dimiliki 

menjadikan SDM sebagai faktor kunci dalam pengelolaan anggaran 

(Zarianah, 2015). SDM dalam hal ini yaitu SDM yang berkompeten dalam 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak akan 
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memperhambat proses penyerapan anggaran. Selanjutnya tingginya 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh seseorang akan menimbulkan rasa 

tanggungjawab yang tinggi pula (Fatimah, 2012). Sementara itu, dalam 

konsep penganggaran sektor publik disebutkan bahwa salah satu 

karakteristik yang wajib dimiliki oleh pemerintah selaku pengelola 

anggaran adalah komitmen yang tinggi terhadap nilai, tujuan dan fungsi 

organisasi pemerintah. Dengan adanya komitmen, teori anggaran sektor 

publik meyakini akan lebih memudahkan dalam pencapain target 

pemerintah. Pengawasan Intern dilaukan oleh setiap SKPD untuk 

mengawasi jalannya program dan kegiatan agar tepat sasaran dan 

bermanfaat kepad masyarakat. Pengawasan juga diperlukan untuk 

mengawasi proses penyerapan anggaran agar dilaksanakan sesuai dengan 

waktu yang telah direncanakan dan untuk menghindari penumpukan 

penyerapan anggaran di akhir tahun. 

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Malik (2016) mengenai 

pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia 

terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Aceh Utara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isilda (2016) mengenai Pengaruh 

perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen 

organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Santi (2014) tentang Pengaruh karakteristik tujuan 

anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran dengan pengawasan 

internal sebagai variabel moderating. Berdasarkan penjelasan latar 
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belakang diatas maka penulis ingin menguji apakah perencanaan 

anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan 

pengawasan intern berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten . 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana 

penelitian ini menggabungkan beberapa penelitian yang pernah diteliti. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perencanaan 

anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

penyerapan anggaran dilakukan oleh Malik (2016), Isilda (2016), Iqbal 

(2018), Malahayati (2015), penelitian ini dilakukan ditempat yang berbeda 

yaitu di Kabupaten Klaten. Alasan peneliti mengambil judul tersebut 

adalah karena berdasarkan hasil laporan adanya fenomena yang terjadi di 

Kabupaten Klaten yaitu rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada 

tahun anggaran 2017 (Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

TA. 2017). Hal lain yang melatar belakangi adalah penulis mudah 

berkomunikasi dengan subyek yang diteliti, sehingga memudahkan penulis 

dalam menyebarkan kuesioner yang dibutuhkan dalam penelitian begitu 

pula dengan data pelengkap lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, 

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI 

DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP TINGKAT 
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PENYERAPAN ANGGARAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN KLATEN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1) Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat 

penyerapan anggaran? 

2) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat 

penyerapan anggaran ? 

3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan 

anggaran? 

4) Apakah pengawasan intern berpengaruh terhadap tingkat penyerapan 

anggaran? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran terhadap tingkat 

penyerapan anggaran? 

2) Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

tingkat penyerapan anggaran? 

3) Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap tingkat 

penyerapan anggaran? 
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4) Untuk menguji pengaruh pengawasan intern terhadap tingkat 

penyerapan anggaran? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan baik secara teori dan praktik yang diperoleh dibangku 

perkuliahan khususnya pada penelitian ini yaitu akuntansi sektor publik. 

2. Bagi Kabupaten Klaten, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya tingkat penyerapan anggaran 

disetiap satuan kerja perangkat daerah yang bermanfaat untuk 

mengevaluasi kinerja di Kabupaten Klaten. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

  

E. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang 

akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh 

perencanaan anggaran, sumber daya manusia, komitmen organisasi dan 

pengawasan intern terhadap tingkat penyerapan anggaran di SKPD 

Kabupaten Klaten. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini : 

1. Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

penyerapan anggaran. Hal ini menujukkan bahwa semakin baik 

perencanaan anggaran disuatu skpd maka semakin baik pula 

tingkat penyerapan angarannya. 

2. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin 

berkualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik 

kinerja dalam merealisaikam penyerapan  anggaran 

3. Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

penyerapan anggaran.Hal ini menunjukkan bahwa komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi (instansi) mampu mendorong 

pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan berimplikasi 

pada pencapaian penyerapan anggaran. 

4. Pengawasan intern berpegaruh signifikan terhadap tingkat 

penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan 

atas pertanggungjawaban penyerapan anggaran dilakukan secara 

berkala sehingga anggaran yang sudah terserap sesuai dengan 

perencanaan dan tepat sasaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapaun 

saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini: 

1. Bagi pemerintah Daerah 

Disarankan Pemerintah Kabupaten Klaten agar meningkatkan 

kualitas perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, 

komitmen organisasi dan pengawasan intern bagi pengelola 

anggaran terhadap tujuan-tujuan organisasi pemerintah sesuai 

dengan karakteristik anggaran sektor publik yang menuntut 

adanya komitmen dalam mengelola anggaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap tingkat 

penyerapan anggaran. 
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