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Abstract: The purpose of this research were to analyzethe factors that effect of budget
expenditure change in the SKPDsof Aceh Besar district, both simultaneously and partially.
This research uses census. The study investigated 31 SKPDs in Aceh Besar district across the
period 2010-2014. Multiple linear regression was used to analyze the data with empirical
studies and hypothesis testing. The results of this study found thatbudget balance, budget
change at last year and budget sizesimultaneously effect the budget expenditure changein the
Aceh Besar. Partial test results found the budget balance, budget change at last year and
budget size of SKPDs affect the budget expenditure changes with positif direction.
Keywords : The Budget expenditure change, budget balance, budget change at last year and
budget size.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
perubahan anggaran belanja SKPD Kabupaten Aceh Besar, baik secarasimultan maupun
parsial.Penelitian ini menggunakan metode sensus.Penelitian dilakukan pada 31 SKPD di Kabupaten
Aceh Besar selama periode tahun 2010–2014.Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear
berganda dengan studi empiris dan pengujian hipotesis.Hasil penelitian ini menemukan bahwa sisa
anggaransebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu dan besaran anggaran SKPD secara simultan
berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerahdi Kabupaten Aceh Besar.Hasil pengujian
secara parsial menemukan bahwa sisa anggaransebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu dan
besaran anggaran SKPD berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah dengan arah positif.
Kata kunci : Perubahan anggaran, sisa anggaran sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu dan
besaran anggaran.

PENDAHULUAN

dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah

Perubahan yang terjadi pada anggaran

memformulasi kan hal-hal yang mengakibatkan

pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang

terjadinya perubahan APBD tersebut dalam

disebabkan karena perkembangan yang tidak

suatu rancangan kebijakan umum perubahan

sesuai dengan kebijakan umum anggaran

APBD serta prioritas dan plafon sementara atas

(KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan

perubahan APBD tersebut. Perubahan atas

atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

APBD disebut juga APBD Perubahan (APBD-

daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan

P)

penggunaan biaya yang semula ditetapkan

keniscayaan ketika asumsi-asumsi dan faktor-

yang

sedang

berjalan

merupakan
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faktor lain yang uncontroll-able ternyata tidak

Kekayaan

seperti yang diprediksi sejak awal, yakni saat

Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, 2011, 2012,

kesepakatan atas kebijakan dan prioritas APBD

2013 dan 2014, anggaran belanja merupakan

ditanda tangani.

proporsi dari APBD dan APBD-P, alokasi rata-

Alokasi

anggaran

(DPKKD)

Pemerintah

daerah

rata perubahan anggaran belanja daerah selama

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana

5 (lima) tahun terakhir mengalami naik turun

dan

kelancaran

dan peningkatan tidak konsisten setiap tahun.

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk

Dimana anggaran belanja murni (BM) terhadap

fasilitas

UU

anggaran belanja setelah perubahan (BSP) yang

No.33/2004, salah satu variabel yang men-

dialokasikan pada tahun 2010 sebesar 13,27%,

cerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana

pada tahun 2011 sebesar 3,56% turun dari tahun

dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah

sebelumnya, pada tahun 2012 sebesar 8,75%

dengan wilayah yang lebih luas tentulah

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan

membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih

pada tahun 2013 sebesar 8,39% mengalami

banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada

penurunan dari tahun sebelumnya, sedangakan

publik bila dibandingkan dengan daerah dengan

pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari

wilayah yang tidak begitu luas. Anggaran

tahun sebelumnya.

prasarana,

publik.

baik

belanja

Daerah

untuk

Dalam

penjelasan

daerah merupakan rencana keuangan yang

Berdasarkan UU No. 33/2004 tentang

dijadikan pemerintah daerah dalam memberikan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

pelayanan

Indonesia,

dan pemerintah daerah. Dana perimbangan

anggaran daerah biasa disingkat dengan APBD

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

sedangkan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi

belanja negara (APBN) yang dialokasikan

Aceh

dengan

kepada

biasa

publik.

disingkat

Di

APBK.

Seluruh

tujuan
antar

pemerataan
daerah

untuk

kemampuan

penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah

keuangan

mendanai

baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam

desentralisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan

APBD (Kawedar dkk, 2008). Menurut PP No.

pemerintah daerah, pemerintah pusat akan

58/2005, APBD merupakan rencana keuangan

mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari

tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui

dana alokasi umum (DAU), dana alokasi

bersama oleh Pemda dan Dewan Perwakilan

khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut

peraturan daerah (Perda).

diserahkan kepada pemerintah daerah dalam

Perubahan anggaran belanja daerah yang

pelaksanaan tahun fiskal untuk perubahan

menjadi fenomena penelitian didasarkan pada

anggaran yang tidak mencukupi pembiayaan

data laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

kebutuhan dari rencana penetapan anggaran

55 – Volume 3, No. 2, Mei 2014

Jurnal Akuntansi
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

sebelumnya. Dana transfer dari pemerintah

belanja dengan baik karena belanja merupakan

pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh

salah satu langkah bagi pemerintah untuk

pemerintah

memberikan

daerah

dalam

meningkatkan

pelayanan publik.

pelayanan

kepada

publik.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyarankan

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan

bahwa

pemanfaatan

anggaran

belanja

untuk

hal-hal

terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai

seharusnya

sektor terutama sektor publik. Peningkatan

produktif,

pelayanan publik ini, dapat meningkatkan daya

Penerimaan pemerintah daerah seharusnya juga

tarik bagi investor untuk membuka usaha di

dialokasikan untuk program-program layanan

daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud

publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan

apabila adanya upaya pemerintah memberikan

bahwa pengalokasian anggaran belanja untuk

berbagai

investasi.

kepentingan publik sangatlah penting. Untuk

Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan

dapat meningkatkan pengalokasian belanja,

alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan

maka

ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan

berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja

kewenangan

daerah,

fasilitas

yang

untuk

lebih

besar

dalam

dialokasikan
misalnya

perlu

untuk

diketahui

seperti

pembangunan.

faktor-faktor

halnya

sisa

yang

anggaran

pengelolaan keuangan daerah, tetapi disisi lain

sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu,

memunculkan persoalan baru, dikarenakan

dan besaran anggaran (budget size).

tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbedabeda (Harianto dan Adi, 2007).

Sisa anggaran salah satu faktor penentu
perubahan

Setelah anggaran daerah ditetapkan, maka

alokasi

merupakan

belanja

suatu

daerah

indikator

yang

selama pelaksanaan anggaran pada tahun

menggambarkan

berjalan (fiskal) kemungkinan besar terjadi

pemerintah. Sisa anggaran sebelumnya adalah

perbedaan

indikator

antara

jumlah

anggaran

yang

efisiensi

dan

anggaran

pengeluaran

efisiensi,

karena

sisa

direncanakan dengan yang dibutuhkan. Hal

anggaran hanya akan terbentuk bila terjadi

tersebut menyebabkan perlu dibuat penyesuaian

surplus pada APBD dan sekaligus terjadi

atau

pembiayaan

berupa

revisi

didalam tahun

fiskal

(Forrester & Mullins, 1992).

komponen

Peningkatan kualitas pelayanan publik
dapat diperbaiki melalui manajemen kualitas
jasa (service quality management), yakni upaya

netto

yang

penerimaan

positif,
lebih

dimana

besar

dari

komponen pengeluaran pembiayaan (Balai
Litbang NTT, 2008).
Faktor lain yang menyebabkan perubahan

meminimalisir kesenjangan (gap) antara tingkat

alokasi

layanan dengan harapan konsumen (Bastian,

anggaran tahun lalu, dimana selisih antara

2006:274).

pemerintah

anggaran perubahan dan anggaran belanja

daerah harus mampu mengalokasikan anggaran

murni atau dasar anggaran terjadi ketika target

Dengan

demikian,

belanja

daerah

adalah

perubahan
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pendapatan ditetapkan lebih rendah dari potensi

kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung

yang sebenarnya. Untuk mengetahui berapa

(belanja barang dan jasa, belanja modal, dan

besaran anggaran pendapatan, maka terlebih

belanja pegawai) dan mendanai kewajiban

dahulu

potensi

lainnya yang sampai dengan akhir tahun

pendapatan yang bisa saja bersifat tersembunyi

anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang

karena tidak dinyatakan secara minimal.

dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal

harus

diketahui

berapa

Selain faktor-faktor tersebut terjadinya

tersebut

dimana

porsi atau besarnya anggaran Satuan kerja

sebelumnya

perangkat

belanja daerah.

daerah

(SKPD)

menyebabkan

sisa

anggaran

berpengaruh

positif

tahun
terhadap

perubahan alokasi belanja daerah terjadi surplus
dengan kata lain bahwa SKPD tersebut

Pengaruh Perubahan Anggaran Tahun lalu

mengalami defisit anggaran, maka pemerintah

terhadap

daerah harus menutupi defisit/surplus tersebut

Daerah

Perubahan

Anggaran

Belanja

dengan mengambil kebijakan melakukan hal-

Proses penyusunan anggaran perubahan

hal pada SKPD lain atau memangkas sebagian

yang konsisten dari tahun ketahun akan

anggaran belanja daerah yang tidak terlalu

mengakibatkan

penting, untuk yang lebih penting sehingga

anggaran cenderung konsisten juga. Artinya

terjadinya perubahan alokasi belanja pada tahun

sistem dan prosedur yang konsisten akan

berjalan.Penelitian

untuk

menyebabkan perilaku aparatur yang konsisten

berpengaruh

pula dalam pelaksanaan sistem dan proses

ini

mengujifaktor-faktor
terhadap

bertujuan
yang

perubahan

anggaran

belanja

dimaksud.

Oleh

pola

perubahan

karena

itu,

alokasi

sepanjang

SKPDKabupaten Aceh Besar, dilihat dari faktor

mekanisme penganggaran tidak berubah, maka

sisa anggaran sebelumnya, perubahan anggaran

pola pengalokasian anggaran juga tidak akan

tahun lalu dan besaran anggaran (size budget)

berubah.

SKPD.

KERANGKA

PEMIKIRAN

DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh

Sisa

Pengaruh

Besaran

Anggaran

SKPD

terhadap

Perubahan

Anggaran

Belanja

Daerah

Anggaran

terhadap

Anggaran yang lebih besar mencerminkan
tanggung jawab dan beban kerja SKPD yang

Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Sisa anggaran tahun sebelumnya yang

lebih besar, sehingga memiliki peluang untuk

merupakan penerimaan pembiayaan digunakan

melakukan perubahan yang lebih besar pula.

untuk

apabila

Tingkat keakuratan penganggaran untuk jumlah

daripada

anggaran yang besar itu lebih rendah dari pada

pelaksanaan

jumlah anggaran yang kecil karena jumlah

realisasi
realisasi

menutupi

defisit

pendapatan
belanja,

anggaran

lebih

kecil

mendanai
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program dan kegiatan yang dilakukan lebih

penelitian sebanyak 31 SKPD akan dikalikan

besar dan kompleks.Selain itu, pengendalian

dengan 5 tahun periode pengamatan (31 SKPD

anggaran lebih sulit dilakukan apabila jumlah

x 5 tahun) sehingga jumlah akhir yang akan di

anggaran sebuah SKPD itu besar. Oleh karena

observasi sebanyak 155 pengamatan penelitian.

itu,

besaran

anggaran

SKPD

akan

Peneliti menggunakan data sekunder untuk

mempengaruhi perubahan anggaran belanja

menganalisis dan menguji hipotesis.Hal ini

SKPD.

dilakukan karena data tersebut sudah tersedia
berupa dokumen laporan APBK dan realisasi
APBK pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat pengujian hipotesis,
yakni

menguji

variabel

tahun

2010–2014.Pengumpulan

data

anggaran

dilakukan dengan mencermati angka-angka

sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu dan

yang ada dalam laporan mengenai sisa anggaran,

besaran anggaran SKPD terhadap perubahan

perubahan anggaran dan besaran anggaran (data

anggaran belanja daerah Kabupaten Aceh

internal) dan berupa buku, jurnal, artikel dan

Besar.Penelitian ini menggunakan sensus yaitu

peraturan-peraturan

populasi yang memiliki sumber data yang jelas

berhubungan dengan penelitian (data eksternal).

batas-batasnya

Teknik pengumpulan data sekunder dalam

secara

sisa

dari

kuantitatif

(Bungin,

2011:109).

yang

khususnya

penelitian ini diperoleh dari dokumen dana

Populasi

sasaran

penelitian

ini

APBD (APBK), Qanun tentang Perubahan

menggunakan jenis data panel yang seimbang

APBK

(balance

Pertanggujawaban APBK.

panel

data).

Menurut

Gujarati

dan

Qanun

tentang

Laporan

(2003:638), data panel yang seimbang adalah

Perubahan anggaran belanja merupakan

data panel yang setiap unit objek (cross section)

penyesuaian atas anggaran belanja selama tahun

mempunyai jumlah data periode (time series)

berjalan.diukur dengan persentase perubahan

yang sama, maka penelitian ini menggunakan

anggaran belanja SKPD terhadap belanja murni

data pooling. Kriteria penentuan populasi yaitu:

SKPD, dengan formulasi:
𝐴𝐵𝑆𝑃𝑡 − 𝐵𝑀𝑡
𝑥100%
𝐵𝑀𝑡

SKPD yang memiliki jumlah pagu relatif besar,
dan memiliki alokasi belanja langsung selain
belanja “rutin”, serta mengalami perubahan

Sisa anggaran sebelumnya merupakan sisa

anggaran belanja dalam dua tahun terakhir.

anggaran

Berdasarkan kretiria ini diperoleh populasi

dipertimbangkan

sasaran sebanyak 31 SKPD yang terdiri dari 15

terhadap anggaran belanja tahun berjalan.

Dinas, 9 Badan, 2 Sekretariat dan 5 Kantor.

Diukur dengan realisasi belanja dikurangi

Periode pengamatan selama 5 tahun, dari tahun

anggaran belanja setelah perubahan:

2010–2014 dengan jumlah populasi sasaran

SKPD

tahun

dalam

lalu

melakukan

yang
revisi

𝐴𝐵𝑆𝑃𝑡−1 − 𝑅𝐵𝑆𝑃𝑡−1
𝑥100%
𝐴𝐵𝑆𝑃𝑡−1
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Perubahan anggaran tahun lalu merupakan
perubahan

anggaran

tahun

HASIL PENELITIAN

sebelumnya

Analisis deskriptif memberikan gambaran

merupakan angka yang dijadikan contoh dalam

umum mengenai nilai statistik data penelitian

penentuan perubahan anggaran tahun berjalan

seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi,

(budget ratcheting) diukur dengan selisih antara
anggaran setelah perubahan (ASP) terhadap
belanja murni tahun lalu pada masing-masing

Tabel 1
Deskriptif Data Penelitian (N=155)
Std.

SKPD. Berikut adalah formulasinya:

Mean

𝐴𝐵𝑆𝑃𝑡−1 − 𝐵𝑀𝑡−1
𝑥100%
𝐵𝑀𝑡−1

Perubahan
anggaran

Besaran anggaran (budget size) merupakan

Sisa

anggaran

jumlah alokasi belanja untuk SKPD yang

sebelumnya

mencerminkan

Perubahan

beban

kerja

SKPD

yang

anggaran tahun

bersangkutan
fungsinya

dalam
di

pelaksanaan

Pemda

carapersentase

diukur

anggaran

belanja

fungsi-

lalu

dengan

Besaran

SKPD

anggaran

Deviation

Minimum Maximum

0,0878

0,1781

0,0000

1,4344

0,0832

0,0724

0,0000

0,5316

0,0899

0,1852

0,0000

1,4344

0,0249

0,0638

0,0015

0,3867

minimum dan maksimum.

terhadap belanja daerah dengan formulasinya:
𝐵𝑀𝑡
𝑥100%
𝐵𝐷𝑡

Berdasarkan

Tabel

1.

Nilai

mean

perubahan anggaran sebesar 0,0878. Nilai

Untuk menguji keempat hipotesis, maka

tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun

digunakan regresi linear berganda dengan

2010–2014 perubahan anggaran belanja SKPD

bantuan software Statistical Package for the

Kabupaten

Social Science (SPSS) dengan persamaan

perubahan APBK berupa anggaran belanja

sebagai berikut:

setelah perubahan murni rata-rata 0,0878 satuan

𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝒊𝒕 + 𝜷𝟏𝒊𝒕 𝑿𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒊𝒕 𝑿𝟐𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒊𝒕 𝑿𝟑𝒊𝒕

atau sebesar 8,78% dari anggaran belanja murni.

+ 𝜺𝒊𝒕
Keterangan:

Yit ;perubahan

anggaran

β1it − β3it ;koefisien regresi, X1it ;sisa anggaran
SKPD

Besar

memiliki

nilai

Nilai minimum dan maksimum perubahan

belanja SKPD i pada tahun t, αit ;konstanta,
sebelumnya

Aceh

i

pada

tahun

t,

X2it ;peruahan anggaran tahun lalu SKPD i pada
tahun t, X3it ;besaran anggaran SKPD i pada
tahun t, εit ;epsilon (error term).

anggaran tahun berjalan sebesar 0,0000 dan
1,4344.
Nilai mean sisa anggaran sebelumnya
sebesar 0,0832. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa,

tahun

2010–2014SKPD

Kabupaten Aceh Besar memiliki anggaran
belanja setelah perubahan rata-rata 0,0832
satuan atau sebesar 8,32% dari realisasi belanja
setelah
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maksimum profitabilitas sebesar 0,0000 dan

R = 0,496
R Square

0,5316.

(R2 )

Dependent Variabel: Perubahan Anggaran
= 0,246

Adjusted R Square =

Nilai mean perubahan anggaran tahun lalu
sebesar 0,0899. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa,

selama

tahun

0,231
Sumber: Data skunder hasil olahan program SPSS

2011–2014SKPD

Kabupaten Aceh Besar memiliki anggaran

Pengaruh sisa anggaran sebelumnya, perubahan

perubahan tahun lalu rata-rata 0,0899 satuan

anggaran tahun lalu dan besaran anggaran

atau sebesar 8,99% dari belanja murni tahun

secara simultan terhadap perubahan anggaran

lalu. Nilai minimum dan maksimum belanja
setelah perubahan sebesar 0,0000dan 0,4344.

Berdasarkan Tabel 2, nilai 𝑅𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 (𝑅 2 )
diperoleh

sebesar

0,246.

Nilai

tersebut

Nilai mean besaran anggaran (budget size)

menunjukkan bahwa nilai 𝑅𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 (𝑅 2 ) tidak

SKPD adalah sebesar 0,0249. Nilai tersebut

sama dengan nol (𝑅𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 ≠ 0) , maka Ha1

menunjukkan bahwa, selama tahun 2010 –

diterima. Artinya sisa anggaran sebelumnya,

2014APBK pada setiap SKPD di Kabupaten

peubahan anggaran tahun lalu dan besaran

Aceh Besar memiliki belanja murni rata-rata

anggaran

0,0249satuan atau sebesar 2,49% dari total

berpengaruh

belanja daerah. Nilai minimum dan maksimum

belanja SKPD Kabupaten Aceh Besar Periode

besaran anggaran adalah sebesar 0,0015 dan

2010–2014.

0,3867.

secara

bersama-sama

terhadap

perubahan

Semua

variabel

yang

berpengaruh

terhadap

perubahan

(simultan)
anggaran

diteliti

ikut

anggaran

Tabel 2

daerah. Besarnya perubahan anggaranbelanja

Hasil Regresi

daerah dipengaruhi oleh faktor sisa anggaran

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu dan
besaran anggaran SKPD. Dimana, nilai R

Std.
Model

Β

Error

(Constant)

0,042

0,020

Sisa

0,037

0,201

Beta

T

Sig.

2,069 0,040
0,015

0,185 0,854

Sebelumnya
0,079

0,487

5,951 0,000

anggaran tahun lalu dan besaran anggaran

2010 sampai dengan 2014 sebesar 24,6%.
Sedangkan sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi

Tahun lalu

Anggaran

bahwa sisa anggaran sebelumnya, perubahan

SKPD di Kabupaten Aceh Besar periode tahun
0,468

Anggaran

Besaran

0,246, menunjukkan

berpengaruh terhadap perubahan anggaran pada

Anggaran

Perubahan

Square (𝑅 2 ) sebesar

0,045

0,199

0,016

0,227 0,821

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
penelitian seperti halnya DAU, DAK, DBH
(dana perimbangan) dan PAD.
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Pengaruh sisa anggaran sebelumnya terhadap

“dihadiahkan” kepada SKPD tersebut untuk

perubahan anggaran

menambah

jumlah

anggaran

pada

tahun

Berdasarkan Tabel 2, Nilai koefisien

anggaran berikutnya. Hal tersebut sejalan

regresi sisa anggaran sebelumnya tidak sama

dengan kesimpulan Abdullah dan Ramadhan

dengan nol (0,037≠0), maka Ha2 diterima.

(2014), maka kenaikan sisa anggaran definitif

Artinya, sisa anggaran sebelumnya secara

dari yang dianggarkan dalam APBD murni akan

individu

didistribusikan

(parsial)

berpengaruh

terhadap

kesemua

SKPD

secara

perubahan anggaran, dengan arah pengaruh

proporsional. Teori keagenan dapat diterapkan

positif. Sisa anggaran sebelumnya memiliki

dalam organisasi publik. Lane (2000:12-13)

nilai koefisien regresi positif sebesar 0,037.

menyatakan bahwa negara demokrasi modern

Nilai tersebut menunjukkan bahwa, setiap

didasarkan pada serangkaian hubungan antara

meningkatnya sisa anggaran sebelumnyasebesar

prinsipal dengan agen. Alokasi anggaran yang

1 satuan atau 100% dari realisasi belanja setelah

besar

perubahan, maka perubahan anggaran belanja

melaksanakan tugas dan fungsinya karena

SKPD berupa belanja setelah perubahan akan

memberi keleluasaan untuk membuat kebijakan

meningkat sebesar 0,037 satuan atau sebesar

dalam membiayai program dan kegiatannya.

3,7% dari belanja murni masing-masing SKPD.

Namun, maksimalisasi anggaran oleh SKPD ini

Hasil

ini

menunjukkan

bahwa,

akan

berimplikasi

memudahkan

pada

SKPD

dalam

berkurangnya

alokasi

peningkatan sisa anggaran setiap tahunnya yang

anggaran untuk SKPD yang lain, yang mungkin

dialami oleh SKPD selama tahun 2010–2014

lebih membutuhkan alokasi tersebut, karena

akan meningkatkan perubahan anggaran belanja

adanya

daerah di Kabupaten Aceh Besar, sehingga

(budget constraints) yang dimiliki pemerintah

perubahan anggaran akan dinilai semakin baik,

daerah (Abdullah, 2013).

keterbatasan

dalam

sumber

daya

dimana setiap alokasi anggaran yang dilakukan

Perlu tindak lanjut sesuai dengan hasil

masing-masing SKPD harus sesuai dengan

laporan, hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan

kepentingan masyarakat, bahwa sisa anggaran

BPK-RI terhadap SKPD yang masih perlu

sebelumnya

pembenahan-pembenahan

akan

dialokasikan

kedalam

di

tahun

anggaran belanja tahun fiskal. Efesiensi SKPD

berikutnya.Serta melakukan penyesuaian yang

yang mengelola sisa anggaran sebelumnya pada

di anggap perlu dan terjadi perubahan karena

tahun berjalan (fiskal) merupakan penambahan

regulasi

jumlah anggaran yang harus di kelola secara

memaksimalkan

profesional.

pembangunan di Kabupaten Aceh Besar seperti

pemerintah

daerah

pelaksanaan

untuk
kegiatan

Pandangan bahwa sisa anggaran yang

pergeseran belanja, kode rekening, perubahan

terjadi merupakan gambaran dari efisiensi di

keterangan lokasi, dan lain-lain.Miller et al.

SKPD. Oleh karena itu sisa anggaran akan

(2007)
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menemukan

bahwa

variabel

sisa
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anggaran dapat digunakan untuk mengimbangi

lalusecara

rencana pembiayaan anggaran tahun berikutnya

terhadap perubahan anggaran belanja pada

pada setiap perubahan anggaran belanja daerah

SKPD di Kabupaten Aceh Besar periode tahun

terutama belanja operasi dan modal sebagai

2010–2014, dengan arah pengaruhnya positif.

sumber pendapatan untuk mendukung rencana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,

kegiatan di masa yang akan datang.

semakin tinggi perubahan anggaran tahun lalu

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ardhini

individu

(parsial)

berpengaruh

pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar, maka

(2011) menyatakan hal tersebut dimana, sisa

semakin

anggaran tahun sebelumnya berpengaruh positif

belanja daerah tahun berjalantersebut. Dimana

terhadap

setiap

anggaran perubahan tahun lalu SKPD dapat

SKPD.Hasil penelitian ini juga sejalan dengan

mencerminkan pola atau besarnya anggaran

Abdullah

yang akan dijadikan patokan untuk diikuti

belanja

dan

daerah

Ramadhan

pada

(2014)

yang

tinggi

pula

perubahan

menemukan bahwa sisa anggaran sebelumnya

dalam

berpengaruh

anggaran

berikutnya.Penyesuaian dilakukan dalam tahun

belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota

anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan

di Indonesia.

pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi

terhadap

perubahan

penyusunan

anggaran

terhadap
Pengaruh

perubahan

anggaran

tahun

lalu

terhadap perubahan anggaran

anggaran

peningkatan

surplus

tahun

terhadap

penyesuaian terutama di bidang belanja modal.
Hasil

penelitian

ini

sejalan

dengan

Berdasarkan Tabel 2. Nilai koefisien

penelitian Dougherty et al. (2003) menekankan

regresi perubahan anggaran tahun lalu tidak

pada penyesuaian terhadap anggaran tahun

sama

dengan

nol

(0,468≠0),

maka Ha3

lalu.Dimana

setiap

perubahan

terhadap

diterima. Artinya, perubahan anggaran tahun

anggaran

lalu secara individu (parsial) berpengaruh

pelaksanaannya menjadi lebih akurat dan tepat

terhadap perubahan anggaran belanja tahun

sasaran.Perubahan yang dilakukan agar lebih

berjalan (fiscal) dengan arah pengaruh positif.

bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang

Perubahan anggaran tahun lalu memiliki nilai

dalam siklus anggaran baik sebelum maupun

koefisien regresi positif sebesar 0,468. Nilai

masa yang akan datang. Penyesuaian yang

tersebut

dilakukan dalam tahun anggaran berjalan

menunjukkan

bahwa,

setiap

awal

dilakukan

agar

dalam

meningkatnya perubahan anggaran tahun lalu

karena

sebesar 1 satuan atau 100%, maka perubahan

ekonomi yang memberi kontribusi terhadap

anggaran belanja tahun fiskal akan meningkat

peningkatan

sebesar 0,468 satuan atau 46,8% pada SKPD di

terutama di bidang belanja modal.

adanya

pertumbuhan

surplus

terhadap

pendapatan

penyesuaian

Kabupaten Aceh Besar.
Perubahan

anggaran

tahun

tahun
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Pengaruh besaran anggaran terhadap perubahan
anggaran

sebuah SKPD itu besar.
Besaran

anggaran

SKPD

merupakan

Berdasarkan Tabel 2. Nilai koefisien

komponen utama dari penerimaan daerah,

regresi besaran anggaran tidak sama dengan nol

besaran anggaran pendapatan akan sangat

(0,045≠0),

makaditerima.

Artinya

besaran

menentukan besarnya alokasi belanja pada

anggaran (budget size) secara individu (parsial)

SKPD. Walaupun jenis pendapatan sendiri tidak

berpengaruh terhadap perubahan anggaran,

secara otomatis dialokasikan untuk mendanai

dengan arah pengaruh positif. Besaran anggaran

belanja-belanja tertentu (earmark). Alokasi

memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar

belanja daerah pada setiap SKPD berbeda-beda,

0,045. Nilai tersebut menunjukkan bahwa,

tapi sebagian SKPD memilki anggaran kecil

setiap meningkatnya besaran anggaran SKPD

dan sering mengalami defisit setiap tahun. maka

sebesar 1 satuan atau 100% dari belanja

pemerintah

daerahnya, maka perubahan anggaran berupa

dengan memangkas sebagian anggaran belanja

belanja setelah perubahan akan meningkat

SKPD untuk menutupi kebutuhan belanja

sebesar 0,045 satuan atau sebesar 4,5% dari

SKPD lain didalam anggaran perubahan.

belanja murni Kabupaten Aceh Besar.

Langkah tersebut dilakukan untuk menutupi

Besaran anggaran (budget size) secara
individu

(parsial)

berpengaruh

terhadap

daerah

mengambil

kebijakan

defisit anggaran selain dana perimbangan,
sehingga

besaran

perubahan anggaran, dengan arah pengaruh

berpengaruh

positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

fiskal.

anggaran

terhadap

suatu

perubahan

SKPD

anggaran

semakin besar anggaran pada tiap-tiap SKPD

Dari

maka semakin tinggi perubahan anggaran

pemerintahan

belanja yang terjadi. Hal ini mengakibatkan

kecenderungan untuk memaksimalkan alokasi

perubahan anggaran tahun fiskal akanbesar,

anggaran pengeluarannya. Alokasi anggaran

karena

besar

yang besar akan memudahkan SKPD dalam

mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja

melaksanakan tugas dan fungsinya karena

pada

sehingga

memberi keleluasaan untuk membuat kebijakan

memiliki peluang untuk melakukan perubahan

dalam membiayai program dan kegiatannya.

yang lebih besar pula. Tingkat keakuratan

Namun, maksimalisasi anggaran oleh SKPD ini

penganggaran untuk jumlah anggaran yang

berimplikasi

besar itu lebih rendah dari pada jumlah

anggaran untuk SKPD yang lain, yang mungkin

anggaran yang kecil karena jumlah program dan

lebih membutuhkan alokasi tersebut, karena

kegiatan yang dilakukan lebih besar dan

adanya

kompleks. Selain itu, pengendalian anggaran

(budget constraints) yang dimiliki pemerintah

lebih sulit dilakukan apabila jumlah anggaran

daerah (Abdullah, 2013).

anggaran

SKPD

yang

yang

lebih

lebih

besar,
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perspektif

keagenan,

SKPD

(agency)

pada

keterbatasan

memiliki

berkurangnya

dalam

di

sumber

alokasi

daya

Jurnal Akuntansi
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Blais dan Dion (1990) mengemukakan bahwa
birokrat di agency memiliki kecenderungan
untuk

memaksimalkan

anggarannya,

yang

merupakan salah satu bentuk dari self interest
dari perspektif keagenan. Kenaikan alokasi
anggaran

belanja

legislatur

(DPRD)

yang

diajukan

ternyata

dewan

mengandung

masalah keagenan, dimana perubahan anggaran
yang dimaksud ternyata cenderung untuk
pemenuhan self interest anggota dewan.
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