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ABSTRAK 
FARID WAJEDI,     . Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan 

Pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Skripsi Program 
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Sitti Aisyah dan Pembimbing II 
Syafaruddin  

Penelitian ini berutujuan untuk mengetuahui bagaimana pengelolaan 
administrasi keuangan yang ada pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten 
Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data 
yang diolah adalah ringkasan anggaran kantor kecamatan sinjai barat tahun 
     yang didapatkan dari laporan keuangan Kantor Kecamatan Sinjai Barat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Observasi, 
Wawancara, dan Studi Dokumen dimana penulis melihat langsung keadaan 
lapangan. 

Hasil penelitian yang di dapat penulis adalah Pengelolaan Administrasi 
Keuangan pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat dikelola dengan basis Akrual 
yaitu mekanisme kerja yang dilakukan oleh bagian keuangan dengan tahapan 
kerja yang sistematis sehingga menghasilkan laporan pertanggung jawaban 
yang dapat dipercaya disertai dengan berbagai bukti secara fisik dan dokumen 
sehingga mengasilkan suatu pelaksanaan kinerja secara efisiensi, efektif dan 
pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku dengan tingkat realisasi   ,   . Adanya sisa anggaran dan persentasi 
realisasi anggaran yang tidak mencapai      disebabkan beberapa hal antara 
lain adanya efisiensi pada beberapa jenis belanja barang dan jasa, negosiasi 
dengan pihak penyedia, harga di pasaran lebih rendah dari harga perencanaan. 

 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Administrasi Keuangan 
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ABSTRACT 
 FARID WAJEDI,     . Analysis of Financial Administration 
Management at the West Sinjai District Office, Sinjai Regency, Thesis for 
the Management Study Program, Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Sitti 
Aisyah and Advisor II Syafaruddin 
 This study aims to find out how financial administration is managed in 
the West Sinjai District Office, Sinjai Regency. This type of research used is a 
qualitative research method. The data processed is a summary of the      West 
Sinjai District Office budget obtained from the financial reports of the West Sinjai 
District Office. The data collection methods used in this study were observation, 
interviews, and document studies where the author saw directly the state of the 
field. 
 The research results obtained by the author are that the Management of 
Financial Administration at the West Sinjai District Office is managed on an 
accrual basis, namely the work mechanism carried out by the finance section with 
systematic work stages so as to produce reliable accountability reports 
accompanied by various physical evidence and documents so as to produce an 
implementation of performance in an efficient, effective and accountable manner 
in accordance with the applicable laws and regulations with a realization rate of 
      . The remaining budget and the percentage of budget realization that did 
not reach      were due to several reasons, including efficiency in several types 
of spending on goods and services, negotiations with providers, market prices 
were lower than the planning price. 
 
 
Keywords: Management, Financial Administration 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian penting 

dalam ilmu manajemen. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas 

organisasi yang berhubungan dengan bagaimana organisasi memperoleh 

dana, menggunakan dana serta mengelola aset sesuai dengan tujuan 

organisasi. Setiap organisasi pasti membutuhkan dana untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Berbagai kebutuhan organisasi yang berkaitan 

dengan pendanaan harus dikelola dengan baik dan terarah. Tujuan 

utama manajemen keuangan yakni memaksimalkan nilai yang dimiliki 

perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang dimiliki 

oleh pemegang saham. 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang 

mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya Undang-undang 

No.    Tahun      yang merupakan perubahan dan penambahan dari 

pasal No.    dan No.    tahun      tentang pemerintah daerah tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Undang-undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada 

pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah 

keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan 

target penggunaan anggaran.  

Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak dapat dipisahkan 



  
 

 
 

dengan pemahaman terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang seringkali dirumuskan sebagai rencana 

keuangan. Dalam hal ini di satu pihak berisikan kebijakan dan program 

kerja pemerintah dalam bentuk pengeluaran, sedangkan di pihak lain 

berisikan rencana penerimaan yang diharapkan dapat menutup 

pengeluaran tersebut. 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik 

dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang 

berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan 

dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. 

Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban 

Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 

Nomor    Tahun      tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara 

harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab 

sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam Undang-undang 

Dasar     . Alur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tahap 

persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap 

implementasi, dan tahap pelaporan dan evaluasi. 

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 

diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola keuangannya. Seperti 

halnya pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan pada Kantor 

Kecamatan Sinjai Barat, agar anggaran ditetapkan untuk membiayai 



  
 

 
 

semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat 

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Belanja Kantor Kecamatan 

Sinjai Barat meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. Siklus pengelolaan keuangan kecamatan meliputi tahap 

Perencanaan, pada siklus ini berisi Pelaksanaan Musrembang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan, 

Penyusunan Renstra Kecamatan (periode   tahunan), Penyusunan Renja 

Kecamatan (periode   tahunan).  

Tahap Penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan Anggaran 

Kecamatan yang terdiri dari Pendapatan Kecamatan, Belanja Kecamatan, 

dan Pembiayaan Kecamatan. Tahap Penatausahaan Keuangan 

Kecamatan meliputi Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan 

Pengeluaran. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran, dan tahap Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk 

melihat sejauh mana perkembangan antara perencanaan dan capaian. 

Pada tahun      besaran anggaran kecamatan yang usulkan oleh 

menteri keuangan ialah senilai     juta per kecamatan. Mengacu pada 

Permendagri Nomor     Tahun     , terdapat  .    kecamatan di 

seluruh Indonesia sehingga total anggaran yang diusulkan untuk dana 

kecamatan mencapai Rp     miliar. 

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan maupun 

administrasi kecamatan, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Serta 

keterbatasan sumber daya manusia yang kurang bisa mengoperasikan 

komputer dan minimnya jumlah komputer yang ada serta jaringan internet 

yang kurang bagus dapat menyebabkan pengeloaan administrasi 



  
 

 
 

keuangan pada kantor Kecamatan Sinjai Barat membutuhkan waktu yang 

lama, tidak efisien serta hasil yang diperoleh kurang akurat. 

 Olehnya itu berdasarkan masalah pada uraian sebelumnya, maka 

penulis bermaksud melakukan penelitian, dengan judul penelitian 

“Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan dan pada Kantor 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimanakah 

pengelolaan administrasi keuangan pada kantor kecamatan sinjai barat” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan administrasi keuangan pada kantor kecamatan sinjai barat  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

 . Sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat membantu proses 

pembelajaran dan pengembangan terhadap kegiatan yang 

berhubungan dengan manajemen keuangan. 

 . Sebagai bahan rujukan pribadi dan peneliti lain dalam pengembangan 

ide ide baru untuk penelitian penelitian selanjutnya. 

  



  

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

 . Manajemen Keuangan 

a. Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan 

keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk 

mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan 

dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau 

organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan keuangan yang yelah 

ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan sebagai suatu 

perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengendalian, dan 

pengorganisasian sumber daya keuangan.  

Menurut Mustafa (    : ) Manajemen keuangan menjelaskan 

keputusan-keputusan yang harus diambil, yakni keputusan investasi, 

keputusan pembiayaan, atau keputusan untuk memenuhi kebutuhan 

dana dan keputusan kebijakan dividen. Menurut beberapa uraian 

pandangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan 

merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan, yang terlibatkan dalam 

pengelolaan dana sebaik baiknya untuk mendanai kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan. 

Menurut Martono dan Agus Harjito (    : ) Menyatakan bahwa 

manajemen keuangan adalah segala aktifitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaiamana memperoleh dana, menggunakan 



  
 

 
 

dana dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh. 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (    : ) Pengelolaan keuangan 

adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh 

dana dengan biaya yang ditetapkan dengan biaya yang paling rendah 

dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Sutrisno (    : ) menerangkan bahwa manajemen keuangan 

dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 

murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efisien. 

Muslich (    : ), Manajemen keuangan merupakan suatu studi 

yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional 

perusahaan ke arah konsepsi teoritis perusahaan dalam lingkungan 

yang dinamis dan dalam kondisi yang penuh ketidak pastian. 

Kasmir (    : ) mendefinisikan manajemen keuangan adalah 

segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan 

pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. 

b. Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan Manajemen Keuangan Menurut Martono dan Harjito 

(    ) ada   Tujuan utama dalam manajemen keuangan, anatara lain 

sebagai berikut  

 Keputusan Investasi 



  
 

 
 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva 

apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi 

merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan 

investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba 

investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan 

datang. 

 Keputusan Pendanaan  

Keputusan pendanaan menyangkut tentang sumber-sumber 

dana yang berada di sisi aktiva. Ada beberapa hal mengenai 

keputusan pendanaan, yaitu keputusan mengenai penetapan sumber 

dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan penetapan 

tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut 

struktur modal yang optimum. 

 Keputusan Pengelolaan Aktiva 

Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, 

maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. 

Manajer keuangan bersama manajer-manajer lain diperusahaan 

bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan dari aset-aset yang 

ada. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih 

memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. 

Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya 

sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. 

 . Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 



  
 

 
 

Menurut Kasmir dalam (Winarno,     ) menyimpulkan bahwa, 

“laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat iniatau dalam suatu periode tertentu”. 

Menurut (Suteja,     ) “laporan keuangan adalah suatu laporan 

yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses 

akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat 

komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Menurut (Hery,     ) “laporan keuangan adalah produk akhir 

dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi 

bisnis”. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir 

seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan 

bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan 

keuangan yang dibuatnya. 

Menurut Munawir dalam (Sari,     ) “laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan”. 

Menurut Soemarso dalam (Suteja,     ) “laporan keuangan 

adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, 

terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil 

usaha perusahaan”. 

Menurut (Harahap,     ) “laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu 

atau jangka waktu tertentu”. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim 



  
 

 
 

dikenal adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba-rugi atau 

hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 

Di dalam PSAK No.   dalam (Sari,     ) “laporan keuangan 

adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang 

dikuantifikasi dalam nilai moneter. 

b. Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Fahmi (    : ) Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi 

suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter. 

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (    :  ) : 

 . Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

 . Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahan pada saat ini. 

 . Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 

 . Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

 . Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, passiva dan modal perusahaan. 

 . Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 



   
 

 
 

 . Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

 

Menurut Hans (     :    ) :Memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung 

jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian 

laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya 

dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk 

tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi 

kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. 

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai 

ekuitas. 

Menurut Hutauruk (     :   ) :Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di 



   
 

 
 

masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non 

keuangan. 

 Berdasarkan uraian tujuan laporan keuangan dari para ahli diatas 

dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan 

adalah memberikan penjelasan kinerja dan kondisi perusahaan melalui 

angka-angka dalam satuan moneter yang dituangkan dalam neraca. 

c. Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Martani dalam (Nasution,     ) laporan keuangan 

berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi 

kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi 

tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik 

kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat 

memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada empat karakteristik 

kualitatif pokok laporan keuangan yaitu: 

a) Dapat dipahami 

 
Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai 

agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk 

dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, 

bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. 

 

b) Dapat dibandingkan 

 
Untuk dapat menganalisis tren kinerja dan melihat posisi 

entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan 

laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya 



   
 

 
 

dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antar periode dan 

dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dan 

transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten antar periode dan konsisten dengan entitas lain. 

Karena pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas 

perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan 

keuangan. Informasi keuangan harus disajikan secara komparatif 

dengan periode sebelumya. 

c) Relevan 
 

Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut 

dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika 

informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini atau masa depan, menegaskan dan mengoreksi hasil 

evaluasi di masa lalu penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. 

d. Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Jenis-jenis Laporan keuangan menurut PSAK (    ) 

memiliki   jenis atau komponen penting di dalamnya yaitu neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus 

kas. Berikut adalah penjelasan nya, 

 Neraca 



   
 

 
 

Jenis laporan keuangan sederhana ini berupa daftar 

sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal 

tertentu yang biasa dibuat pada akhir tahun. Daftar ini tergolong 

sistematis karena neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. 

Melalui neraca bisa diketahui jumlah kekayaan perusahaan, 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban, dan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari pihak 

luar. Selain itu, informasi tentang jumlah utang perusahaan 

kepada kreditur dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam 

perusahaan tersebut juga bisa diketahui. 

 Laporan Laba Rugi 

Jenis laporan keuangan ini berupa ikhtisar tentang 

pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu 

sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami bisa segera 

diketahui. Berikut adalah contoh laporan keuangan laba rugi, 

 Laporan Perubahan Modal 

Jenis laporan keuangan ini menunjukkan perubahan modal 

untuk periode tertentu, yaitu  enam bulan atau satu tahun. Melalui 

laporan perubahan modal bisa diketahui berbagai penyebab 

perubahan modal selama periode tertentu. Berikut adalah contoh 

laporan keuangan perubahan modal. 

 Laporan Arus Kas 

Jenis laporan keuangan ini biasa digunakan oleh para 

pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva 

bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 



   
 

 
 

solvabilitas), dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

kas pada masa mendatang. 

e. Sifat Laporan Keuangan 

Menurut SAK (Standar akuntansi Keuangan) 

a. Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat 

dan disusun berdasarkan data dari kejadian yang telah 

terjadi 

b. Bersifat umum, maksudnya laporan keuangan 

diperuntukkan kepada banyak pihak bukan hanya untuk 

kepentingan pihak khusus 

 

f. Pengguna Laporan Keuangan 

 Pengguna Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, 

“Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial. Karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembagalembaganya, dan 

masyrakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini 

meliputi:  

 Investor 

Penanam modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan 

dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi 

yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untu membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 



   
 

 
 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden.  

 Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka 

juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun, dan kesempatan kerja.  

 Pemberi pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinka mereka untuk mengetahui apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.  

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi 

yang memungkinkan mereka untuk mengetahui apakah jumlah yang 

terhutang akan dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha 

berkepentingan dengan informasi mengenao kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terikat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.  

 Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terikat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.  

 Pemerintah 



   
 

 
 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang ada dibawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan karena 

itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya.  

 Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(trend), dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya.  

Sedangkan menurut Harahap (    ;  - ), pengguna laporan 

keuangan itu adalah sebagai berikut:  

 ) Pemilik Perusahaan  

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk:  

a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen.  

b. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima.  

c. Menilai posisi keuangn perusahaan dan pertumbuhannya.  

d. Mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham.  

e. Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa 

datang.  



   
 

 
 

f. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau 

mengurangi investasi 

 ) Manajemen Perusahaan  

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk: 

a. Alat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada 

pemilik.  

b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, 

divisi, bagian atau segmen tertentu.  

c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, 

divisi, bagian, atau segmen. 

 ) Investor  

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk:  

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.  

b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan.  

c. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) 

dari perusahaan.  

d. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang.  

 ) Kreditur atau Banker  

Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan 
untuk:  

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik 

dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.  

b. Menilai kualitas jaminan kredit/ investasi untuk menopang kredit 

yang akan diberikan.  

c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin 

diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return 

perusahaan.  



   
 

 
 

d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas 

perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan 

kredit.  

e. Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit 

yang sudah disepakati.  

 ) Pemerintah dan Regulator  

Bagi pemerintah atau regulator laporan keuangan dimaksudkan 

untuk:  

a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.  

b. Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijkasanaan 

baru.  

c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan 

lain.  

d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang 

ditetapkan.  

e. Bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan 

penyusunan data dan statistik. 

 ) Analis, Akademis, dan Pusat Data Bisnis  

Bagi para analis, akademis, dan juga lembaga-lembaga 

pengumpulan dat bisnis seperti Pusat Data Bisnis Indonesia, 

Pemeringkat Efek Indonesia, laporan keuangan ini sebagai bahan atu 

sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan 

informasi yang bermanfaat bagi analis, ilmu pengetahuan dan 

komoditi informasi. 



   
 

 
 

g. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (    :  ) ada   keterbatasan laporan keuangan 

yang dimiliki perusahaan yaitu: 

a. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah 

(historis), dimana data yang diambil dari data masa lalu. 

b. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, 

bukan hanya untuk pihak tertentu saja. 

c. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-

taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

d. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

situasi ketidakpastian. 

e. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut 

pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa 

yang terjadi bukan kepada sifat formalnya. 

 . Administrasi Keuangan 

a. Pengertian Administrasi Keuangan 

Menurut Silalahi (    : ) Administrasi keuangan dalam arti 

sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi 

secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta 

memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam 

hubungannya satu sama lain. Jadi administrasi keuangan dalam arti 

sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerical work, office work). 

sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas bahwa sesungguhnya 

berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau 



   
 

 
 

sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi 

administrasi keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, 

dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh sekelompok orang atau 

perusahaan. 

The Liang Gie (    :   ) Administrasi Keuangan adalah proses 

pengurusan dan penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang 

didalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam rangka 

mencapai tujuan. Proses ini disusun dalam pelaksanaan fungsi 

penganggaran, pembukuan dan pemeriksa keuangan. 

Memesah (    :  ) Administrasi Keuangan adalah rangkaian 

aktifasi dan prosedur untuk mengelola keuangan dengan cara 

tertib,sah,hemat,berdaya guna dan berhasil guna. 

b. Fungsi Administrasi Keuangan 

Fungsi Administrasi Keuangan Mengacu pada arti administrasi 

keuangan di atas, fungsi administrasi keuangan secara umum adalah 

sebagai berikut:  

a. Fungsi Investasi Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua 

aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai 

untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari 

modal organisasi atau dari luar. Invetasi dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu: Investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, 

persediaan, dan sebagainya. Investasi jangka panjang, misalnya 

tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya.  



   
 

 
 

b. Fungsi Mencari Dana Dalam hal ini fungsi mencari dana adalah 

fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang 

dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah 

dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-

masing jenis kebutuhan. Artinya, suatu perusahaan harus memilih 

apakah dana diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka 

panjang, atau dari modal perusahaan itu sendiri.  

c. Fungsi Pembelanjaan Ini merupakan semua kegiatan yang 

berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk 

membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun 

dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini 

berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses 

produksi.  

d. Fungsi Pembagian Laba Ini adalah kegiatan pembuatan dan 

penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. 

Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi 

mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya 

mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan 

itu sendiri. 

c. Ruang lingkup administrasi keuangan 

Menurut Silalahi (    : ) ruang lingkup administrasi 

keuangan terdiri dari: 

a. Administrasi Keuangan Tahunan 
 

Administrasi keuangan tahunan adalah pembukuan  

atau akuntansi (controler) yang mempunyai fungsi pokok 

(recording) dan membuat laporan (reporting) tentang 



   
 

 
 

informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode 

tahunan. 

b. Administrasi Keuangan Bulana n 
 

Administrasi keuangan bulanan adalah pembukuan 

atau akuntansi (controler) yang mempunyai fungsi pokok 

(recording) dan membuat laporan (reporting) tentang 

informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode 

bulanan. 

 

 . Anggaran 

a. Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara 

teliti yang didasarkan atas pengalaman dimasa yang lalu dan ramalan 

masa yang akan datang. Sedemikian teliti dan terperincinya anggaran 

tersebut sehingga merupakan petunjuk bagi staf dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. 

Menurut Munandar (    : ) Anggaran adalah “suatu rencana 

yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku 

dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Anggaran 

merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan 

perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. 

Menurut Nafarin (    :  ) menyatakan bahwa “Anggaran adalah 

suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan.” Anggaran (budget) 



   
 

 
 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam 

satuan barang/jasa. 

Menurut Garrison dan Noreen (    :   ) mendefenisikan 

anggaran sebagai berikut : “Anggaran adalah rencana rinci tentang 

perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya 

lainnya untuk suatu periode tertentu”. 

b. Ciri ciri Anggaran 

Menurut Rudianto (    :  ) Setiap rencana kerja organisasi 

dapat disebut sebagai anggaran. Karena anggaran memiliki beberapa ciri 

khusus yang membedakannya dengan sekedar rencana, antara lain: 

 . Dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan 

moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuntitatif lain, 

misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter 

bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk 

memahami rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di 

dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi 

untuk membaca atau memahaminya. Karena itu, sebaiknya 

anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas. 

 . Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti 

anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga 

bulana misalnya, atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti 

lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusuan anggaran akan 



   
 

 
 

berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut. 

 . Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai 

dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi 

untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius 

dari pihak manajemen untuk mencapainya, maka penyusunan 

anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. 

Karena itu di dalam menyusun anggaran, perusahaan harus 

mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun 

adalah realistis. 

 . Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari 

pelaksana anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri 

oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak 

penyusun 

 . Setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan 

khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan 

anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah 

jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk 

mengubah anggaran karena jika dipertahankan akan membuat 

anggaran tidak relevan lagi dengan  situasi yang ada. 

 . Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan di dalam 

pelaksanaannya. Karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam 

tentang penyimpangan tersebut, maka potensi untuk terulang lagi 

di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan  

tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, agar 



   
 

 
 

tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan 

anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi 

yang ada. 

c. Fungsi Anggaran 

Menurut Rudianto (    :  ) Secara umum seluruh fungsi di 

dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi 

pokok, yaitu: 

a. Planning (Perencanaan) 
 

Di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan 

jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang 

akandigunakan dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan 

dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai 

perusahaan di masa mendatang. Termasuk di dalamnya menetapkan 

produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber 

daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, 

bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 
 

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai 

perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus 

mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana 

yang telah ditetapkan tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh 

bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan 

tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk 

tersebut, mencari tenaga kerja beserta dengan kualifikasi yang 



   
 

 
 

dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk yang direncanakan dan sebagainya. 

c. Actuating (Menggerakkan) 
 

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas 

manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap 

sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber 

daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya 

agar dapat optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. 

d. Controlling (Pengendalian) 

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh 

dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, 

maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber 

daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

perusahaan, untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara 

umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk 

menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja 

dengan efisien dan efektif. 

d.  Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penyusunan Anggaran 

Menurut Rudianto (    :  ) Di dalam proses penyusunan 

anggaran terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. 

Mengabaikan berbagai faktor eksternal dan internal di dalam proses 

penyusunan anggaran merupakan jaminan kegagalan realisasi 

anggaran di dalam perusahaan. Karena itu, faktor-faktor eksternal 



   
 

 
 

dan internal yang terkait tersebut harus diperhatikan di dalam proses 

penyusunan anggaran. 

Beberapa pertimbangan yang menyangkut motivasi berkaitan 

dengan penyusunan anggaran, antara lain: 

a. Tingkat kesulitan 
 

Anggaran yang terlalu sulit untuk dicapai membuat pelaksana 

anggaran tidak akan bersemangat dalam mencapainya. Anggaran 

yang terlalu mudah dicapai, mungkin dapat membuat pelaksana 

anggaran tidak berprestasi sesuai kemampuan maksimalnya karena 

kurang motivasi. Karena itu anggaran harus dibuat seoptimal dan 

serealistis mungkin. Realistis berarti anggaran disusunn dengan 

standar yang mampu dicapai dengan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 

b. Partisipasi Manajemen Puncak 
 

Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan 

mengesahkan anggaran. Tanpa partisipasi aktif dalam proses 

pengesahan, akan besar godaan bagi para pelaksana anggaran 

untuk menyerahkan anggaran yang mudah dicapai. 

c. Keadilan 
 

Agar anggaran efektif, pelaksana anggaran harus percaya 

bahwa anggaran ini memang adil. Ini berarti bahwa sistem anggaran 

biasanya merupakan sistem dari bawah ke atas (bottom up), di mana 

pelaksana anggaran yang menyiapkan usulan anggaran tersebut. 

Jika manajemen senior mengubah anggaran, maka harus diyakinkan 



   
 

 
 

mengapa terjadi perubahan tersebut. Di samping itu, tingkat kesulitan 

di antara para pelaksana anggaran harus sejajar, agar tidak 

menimbulkan kecemburuan antara satu bagian dengan bagian lain 

pada pelaksana anggaran. 

d. Kesulitan Departemen Anggaran 
 

Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara 

rinci, dan harus merasa pasti bahwa anggaran telah disiapkan secara 

semestinya serta yakin bahwa informasi yang terkandung di 

dalamnya akurat. Misalnya, departemen anggaran memastikan 

bahwa anggaran yang disusun tidak mengandung kelonggaran yang 

terlalu berlebihan. 

e. Struktur Organisasi 

Pelaksana anggaran yang berada dalam organisasi yang 

sangat terstruktur cenderung merasa memiliki pengaruh lebih, lebih 

banyak berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, lebih merasa 

puas dalam melaksanakan anggaran. 

f. Sumber Daya Perusahaan 
 

Pihak manajemen harus memperhitungkan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan rencana kerja 

perusahaan tersebut. Mengabaikan kemampuan dan sumber daya 

perusahaan dalam menyusun anggaran, hanya akan membuat 

frustasi anggota organisasi karena anggaran yang disusun memiliki 

target terlalu tinggi. 

e.  Siklus Pengelolaan Keuangan Kecamatan 



   
 

 
 

Dikutip dari Penyusunan program kerja dan kegiatan 

kecamatan (    : ) sebagai dasar dalam menyusun anggaran 

mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran 

dari kewenangan atribut (Pasal     UU Nomor    Tahun     ) dan 

kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah. 

Penyusunan anggaran kecamatan mekanismenya adalah sebagai 

berikut: 

o Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang 

Permintaan anggaran dari satuan kerja pemerintah daerah, 

selanjutnya Camat menyusun RKA SKPD Kecamatan. 

o SE KDH berisi tentang jumlah anggaran sementara, petunjuk 

teknis (juknis) pengisian RKA SKPD dan Lampiran Keputusan 

Kepala Daerah tentang Harga Satuan Barang dan Jasa. 

Menurut Permendagri Nomor    Tahun      tetang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. 

Berdasarkan definisi tersebut, dikaitkan dengan pengelolaan 

keuangan kecamatan. 

 

 

 



   
 

 
 

B. Tinjauan empiris 

Table  .  Penelitian Terdahulu 

N

o 
Nama/Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

penelitian 
Hasil Penelitian 

  Marliza Safitri, 

Kasful Anwar US 

(    ) 

Analisis 

Manajemen 

Pengelolaan 

Keuangan 

Dan 

Administrasi 

Di Mini Market 

Kualitatif Penelitian menunjukan 

bahwa catatan 

akuntansi, praktik 

penanganan uang tunai, 

biaya transaksi, dan 

akuntabilitas memiliki 

pengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Sedangkan, sistem 

akuntansi, aksesibilitas 

keuangan, innovasi 

keuangan, transparansi, 

dan SPI tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

   I Gede Mustika 
Yasa 
 
I Putu Gede 
Diatmika,SE.AK
., M.Si. 
 
Made Aristia 
Prayudi, S.A., 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran, 

Penekanan 

Anggaran, 

Kejelasan 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa; ( ) 

partisipasi anggaran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137815
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137815
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137653
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137653
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137653
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137653
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137635
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137635
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137635


   
 

 
 

M.Sc., Ak. 
(    ) 
 

Sasaran 

Anggaran, 

Dan Self 

Esteem 

Terhadap 

Senjangan 

Anggaran 

Desa Di 

Kecamatan 

Kubutambaha

n 

senjangan anggaran, ( ) 

penekanan anggaran 

berpengaruh positif dan 

signifikaan terhadap 

senjangan anggaran, ( ) 

kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap senjangan 

anggaran, ( ) self 

esteem berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap senjangan 

anggaran. 

  Ariany Bahar 

(    ) 

Analisis 

Pengelolaan 

Administrasi 

Keuangan 

pada Kantor 

Kecamatan 

Mappakasug 

gu 

Kualitatif Kurangnya sumber daya 

manusia secara 

kuantitas menyebabkan 

percepatan pelaksanaan 

kegiatan dan penyampai 

an laporan pertanggung 

jawaban kegiatan belum 

optimal. 

  Prichilia Tamunu 

 

Sarah Sambiran 

Peranan 

Pemerintah 

Desa Dalam 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

masih kurangnya 

https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137635
https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/1137635


   
 

 
 

 

Neni Kumayas 

(    ) 

Pembuatan 

Administrasi 

Keuangan Di 

Desa 

Ponompiaan 

Kecamatan 

Dumoga 

Kabupaten 

Bolaang 

Mongondow 

kualitas dari pemerintah 

desa dalam hal ini SDM 

yang di miliki oleh 

perangkat desa dalam 

pembuatan administrasi 

keuangan desa yang ada 

di desa ponompiaan, 

pembuatan administrasi 

keuangan desa sering 

mengalami masalah dan 

setiap perencanaan 

program kerja tidak 

terealisasi dengan baik, 

sehingga apa yang 

sudah di programkan 

tidak terlaksana 

sesuaidengan RPJM 

Desa yang sudah ada. 

  Ellys Rachman 
(    ) 

Asas-Asas 

Pengelolaan 

Administrasi 

Keuangan 

Daerah Di 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Gorontalo 

Utara 

Kualitatif Berdasarkan hasil 

penelitian, disimpulkan 

bahwa pengelolaan 

administrasi keuangan 

daerah di Dinas Sosial 

Kabupaten Gorontalo 

Utara belum belum 



   
 

 
 

memenuhi asas 

keadilan, asas 

kepatuhan, dan asas 

manfaat. Padahal 

otonomi daerah memberi 

peluang yang cukup 

besar kepada 

Pemerintah Daerah 

dalam mengelola 

keuangan daerah. Disisi 

lain, keterbatasan 

anggaran sehingga 

peluang tidak dapat 

dimanfaatkan untuk 

memenuhi asas 

keadilan, asas 

kepatuhan, dan asas 

manfaat tersebut. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kantor Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai merupakan 

perangkat daerah yang diberi wewenang oleh bupati untuk 

mengelola keuangan kecamatan. Anggaran Kecamatan bersumber 

dari APBD (provinsi dan Kabupaten/Kota). Kecamatan menyusun 

perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan 



   
 

 
 

dalam satu tahun. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun 

anggaran APBN yaitu mulai   januari dan berakhir tanggal    

desember tahun yang bersangkutan Sehingga pengelolaan, 

pengendalian, dan pengawasan keuangan dapat dilaksanakan 

berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD di susun 

dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari 

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah 

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap 

sumber pendapatan. 

Gambar  .  Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitiannya adalah kualitatif  deskriptif yaitu menguraikan 

dan menjelaskan fakta empiris yang berkaitan dengan pengelolaan 

Administrasi Keuangan pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis untuk menganalisis hasil penelitian, 

maka penelitian ini difokuskan pada proses pengelolaan administrasi 

keuangan pada kantor kecamatan sinjai barat 

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor kecamatan sinjai barat 

kabupaten sinjai yang berlokasi di jalan persatuan raya no.   manipi. 

Dalam melakukan penelitian ini waktu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini 

direncanakan selama kurang lebih dua bulan pada bulan Mei-Juli      

D. Tehnik Sampling  

Dalam penelitian Kualitatif, tekhnik sampling yang sering 

digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling, aeperti 

telah dikemukakan bahwa purposive adalah teknik pwngambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 



   
 

 
 

Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 

Caranya itu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang diperlukan selanjutnya berdasarkan data atau 

informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat 

menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan 

data lebih lengkap. 

E. Sumber Data 

 . Data Primer berupa dokumen-dokumen keuangan yang dapat 

digunakan untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan 

 . Data Sekunder yaitu berupa buku buku literature dan jurnal jurnal 

F. Metode Pengumpulan Data 

 . Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan 

langsung serta Tanya jawab dengan pihak kantor kecamatan sinjai 

barat 

 . Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan 

administrasi keuangan pada kantor kecamatan sinjai barat 

 . Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya 

jawab dengan Camat dan Pegawai Kantor Kecamatan guna 

memperoleh keterangan tentang data yang diperlukan  

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis data model Miles dan Huberman, yaitu dengan 

melakukan penelitian secara sistematis terhadap catatan atau dokumen 



   
 

 
 

sebagai sumber data yang diolah dalam empat alur yakni Data Collection 

(pengumpulan data),Data Reduction (Reduksi Data), Data Display 

(Penyajian Data), dan kemudian dilakukan Penarikan Kesimpulan.  



   
 

 
 

  



   
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 . Sejarah Singkat 

Kecamatan Sinjai barat merupakan salah satu Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sinjai yang tebentuk pada tahun      . 

Penamaan Sinjai Barat itu sendiri dikarenakan Kecamatan ini 

terletak disebelah barat Kabupaten Sinjai. Kecamatan Sinjai Barat 

terbagi atas dari   desa dan   kelurahan yaitu Desa Bonto 

Salama, Desa Terasa, Desa Turungan Baji, Desa Arabika, Desa 

Botolempangan, Desa Barania, Kelurahan Balakia, Kelurahan 

Tassililu. Kepala Pemerintahan yang sekarang menjabat yaitu A. 

Nasrun S.IP 

 . Letak Geografis 

Kecamatan Sinjai Barat merupakan bagian wilayah dari kabupaten 

sinjai dan terletak dibagian barat kabupaten sinjai dengan luas 

wilayah    ,   km . Di sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Bone, Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, 

di sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan 

di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

 

 . Visi & Misi 

Visi 

Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, 

sehat dan sejahtera 



   
 

 
 

Misi 

 . Meningkatkan kegiatan dibidang agama baik fisik, maupun 

non-fisik melalui bimbingan kerohanian 

 . Meningkatkan kegiatan dibidang pendidikan pada semua 

tingkatan baik formal maupun non-formal 

 . Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan melalui forum 

kecamatan sehat 

 . Meningkatkan kegiatan dibidang pertanian melalui swadaya 

gotong royong dan pemanfaatan lahan 

 . Meningkatkan usaha di bidang ekonomi  dan infrastruktur 

untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat.  

B. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Gambar  .  Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

 

CAMAT 

A. Nasrun, S.IP 

seksi pelayanan 
umum 

Hestriana, S.Pt 

seksi pemerintahan 

Dedi Hendrian, ST 

seksi ketentraman 
dan ketertiban 

A. Muallim, ST.MM 

seksi pembangunan 
dan pemberdayaan 

masyarakat 

Idhan Khalik, S.Sos 

seksi ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat 

Ruslan Gunawan, SE 

SEKERTARIS CAMAT 

Asikin, S.Pt 

sub bagian program 
dan keuangan 

Sunarto, SP.M.Si 

sub bagian umum dan 
kepegawaian 

Idhan Khalik, S.Sos 



   
 

 
 

C. TUGAS POKOK 

Berdasarkan peraturan Bupati Sinjai nomor    Tahun      Tentang tugas pokok 

jabaran structural pada kantor kecamatan di kabupaten sinjai 

a. Camat  

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan 

Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.  

b. Sekertaris Camat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekertaris yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada camat serta mempunyai tugas 

pokok membantu camat dalam urusan umum, mengoordinasi 

kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi 

penyusunan program, pelaporan, kepegawaian, dan keuangan 

dalam lingkungan kecamatan.  

c. Sub Bagian Program & keuangan 

Sub Bagian Program dan keuangan dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekertaris 

dalam mengelola administrasi keuangan 

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 

Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekertaris 

dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan 

administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola 



   
 

 
 

administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum 

di lingkungan Dinas. 

e. Seksi Pelayanan Umum 

Seksi Pelayanan Umum dipimpin  oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan 

kegiatan pelayanan umum di Kecamatan 

f. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum 

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 

dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok 

membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 

dan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan 

g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan 

h. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 

Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat 

dalam melaksanakan kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Rakyat 

D. Pembahasan  

 . Anggaran Belanja Kantor Kematan Sinjai Barat tahun      

Dana kantor Kecamatan Sinjai Barat berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD). Anggaran belanja pada 



   
 

 
 

kantor Kecamatan Sinjai Barat pada tahun      sebesar Rp. 

 .   .   .   ,   yang mencakup belanja langsung sebesar Rp. 

   .   .   ,   dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 

 .   .   .   ,  . Anggaran tersebut digunakan untuk membayar 

gaji dan honor pegawai serta kegiatan kantor Kecamatan Sinjai Barat 

dan dengan tingkat realisasi sebesar   ,    

Tabel Anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program dan 

kegiatan tahun      

Tabel  .  Anggaran dan realisasi belanja Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

URAIAN ANGGARAN REALISASI % 

Belanja langsung    .   .          .   .           

Belanja Tidak Langsung  .   .   .        .   .   .             

JUMLAH  .   .   .        .   .   .             

 

a. Belanja Langsung 

Realisasi belanja modal Kantor Camat Sinjai Barat Tahun 

Anggaran      dan      adalah Rp nihil dan Rp.    .   .   ,   

Belanja modal pada Tahun Anggaran      dianggarkan sebesar                        

Rp.    .   .   ,   dan terealisasi sebesar Rp.    .   .   ,   atau 

   % dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan 

untuk: 

 

 

 



   
 

 
 

Tabel  .  Tabel Laporan Belanja Langsung Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

No Uraian 
     

(%) 
     

Anggaran Realisasi Realisasi 

 ) Tanah  ,    ,    ,    ,   

 ) Peralatan dan Mesin   .   .   ,     .   .   ,      ,    ,   

 ) Gedung dan Bangunan  ,    ,    ,    ,   

 ) Jalan, Irigasi dan Jaringan    .   .   ,      .   .   ,      ,      .   .   ,   

 ) Aset Tetap Lainnya  ,    ,    ,    ,   

 ) Aset Lainnya  ,    ,    ,    ,   

 JUMLAH    .   .   ,      .   .   ,      ,      .   .   ,   

 

b. Belanja Tidak Langsung 

Realisasi belanja operasi Kantor Camat Sinjai Barat pada Tahun 

Anggaran      dan      adalah sebesar Rp.  .   .   .   ,   dan 

Rp.  .   .   .   ,   

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran      dianggarkan sebesar                      

Rp.  .   .   .   ,   dan terealisasi sebesar Rp.  .   .   .   ,   

atau mencapai   ,    dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi 

tersebut dialokasikan untuk: 

Tabel  .  Tabel Laporan Belanja Tidak Langsung Kantor Kecamatan Sinjai  

      Barat 

No. Uraian 

     

(%) 

     

Anggaran  Realisasi Realisasi 

 ) Belanja Pegawai  .   .   .   ,    .   .   .   ,     ,    .   .   .   ,   

 ) Belanja Barang dan Jasa  .   .   .   ,    .   .   .   ,     ,      .   .   ,   

 ) Belanja Hibah    .   .   ,      .   .   ,      ,    ,   

Jumlah Belanja  .   .   .   ,    .   .   .   ,     ,    .   .   .   ,   

 



   
 

 
 

 ) Belanja Pegawai 

Realisasi belanja pegawai Kantor Camat Sinjai Barat Tahun 

Anggaran      dan Tahun Anggaran      adalah sebesar Rp. 

 .   .   .   ,    dan Rp.  .   .   .   ,   

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran      adalah 

sebesar Rp.  .   .   .   ,   atau    ,    dari jumlah yang 

dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.  .   .   .   ,   dengan 

uraian sebagai berikut: 

Tabel  .  Tabel Laporan Belanja Pegawai Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

URAIAN ANGGARAN REALISASI      (%) REALISASI      

Belanja Pegawai Tidak Langsung     

  Gaji dan Tunjangan  .   .   .   ,    .   .   .   ,     ,    .   .   .   ,   

  Tambahan Penghasilan PNS    .   .   ,      .   .   ,     ,      .   .   ,   

JUMLAH  .   .   .   ,    .   .   .   ,     ,    .   .   .   ,   

     

 ) Belanja Barang dan Jasa 

Realisasi belanja Barang dan Jasa Kantor Camat Sinjai Barat 

Tahun Anggaran      dan      adalah sebesar  Rp. 

 .   .   .   ,    dan Rp.    .   .   ,   

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran      adalah 

sebesar Rp.  .   .   .   ,   atau   ,    dari jumlah yang 

dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.  .   .   .   ,   dengan 

uraian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja sebagai berikut: 

 

 



   
 

 
 

Tabel  .  Tabel Laporan Belanja Barang dan Jasa Kantor Kecamatan Sinjai 

Barat 

URAIAN ANGGARAN REALISASI      (%) REALISASI      

Belanja Jasa Kantor    .   .   ,      .   .   ,     ,      .   .   ,   

Belanja Perawatan Kendaraan 
Bermotor 

 .    ,      .   .   ,   

Belanja Bahan Pakai Habis    .   .   ,      .   .   ,     ,     .   .   ,   

Belanja Cetak dan Penggandaan  .    ,      .   .   ,   

Belanja Makanan dan Minuman  .    ,       .   .   ,   

Belanja Perjalanan Dinas  ,    ,       .   .   ,   

Belanja Bahan / Material  ,    ,       .   .   ,   

Belanja Pemeliharaan    .   .   ,     .   .   ,        .   .   ,   

Belanja Kursus, Pelatihan, 
Sosialisaasi dan Bintek PNS 

   .   .   ,      .   .   ,        ,   

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-
hari Tertentu 

 .    ,      .   .   ,   

Belanja Barang yang akan 
diserahkan kepada Masyarakat / 
Pihak 

 .    ,       .   .   ,   

Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ 
Gudang/ Parkir 

 .    ,      .   .   ,   

JUMLAH       .   .   ,   

Belanja Barang yang akan 
diserahkan kepada Masyarakat / 
Pihak, direklas ke PPKD 

 .    ,       (   .   .   ,  ) 

JUMLAH TOTAL  .   .   .   ,    .   .   .   ,     ,      .   .   ,   

 

 ) Belanja Hibah  

Realisasi Belanja Hibah Kantor Camat Sinjai Barat Tahun 

Anggaran      dan      adalah sebesar  Rp    .   .   ,    dan 

Nihil. 

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran      adalah sebesar Rp 

   .   .   ,   atau      dari jumlah yang dianggarkan dalam 

APBD sebesar Rp    .   .   ,    

 . Pengelolaan Adiministrasi Keuangan Pada Kantor Kecamatan Sinjai 

Barat 

Administrasi Keuangan pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

dikelola dengan basis Akrual yaitu mekanisme kerja yang dilakukan 

oleh bagian keuangan dengan tahapan kerja yang sistematis 



   
 

 
 

sehingga menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang dapat 

dipercaya disertai dengan berbagai bukti secara fisik dan dokumen 

sehingga mengasilkan suatu pelaksanaan kinerja secara efisiensi, 

efektif dan pertanggung jawaban. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian 

Program dan Keuangan Sunarto, SP. (  ) 

“Pengelolaan Administrasi keuangan berbasis Akrual telah 

diterapkan pada pengelolaan administrasi keuangan dikantor 

Kecamatan Sinjai Barat dan telah membantu pengelolaan keuangan 

dalam memverifikasi pertanggung jawaban keuangan secara tepat, 

cepat dan sistematis” 

Beliau juga memaparkan bahwa dalam pelaksanaan 

desentralisasi daerah, pemerintah berhak menyelenggarakan 

pengelolaan keuangan daerah yang komonen komponennya seperti 

yang tertuang dalam struktur APBD sebagaimana yang telah diatur 

secara mendetail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor    

Tahun     . 

Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Lecamatan 

Sinjai Barat melewati beberapa prossedur sebagai berikut: 

 . Perencanaan  

Pada tahap perencanaan Kepala Sub Bagian 

Perencanaan pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

membuat daftar program atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan 

memperhatikan masing masing program yang 



   
 

 
 

diprioritaskan kabupaten dan sinkronisasi program pusat 

dan daerah yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala 

Sub Bagian Program dan Keuangan. 

 . Penganggaran 

Prosedurnya sebagai berikut: 

a. Mengimput surat pertanggung jawaban (SPJ) ke 

dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) setelah Surat Pertanggungjawaban di input 

dan sudah mencapai realisasi lebih dari     maka 

bendahara sudah bisa mencetak SPJ Administratif dan 

SPJ Fungsional dimana SPJ Adminstratif dan SPJ 

Fungsional menggambarkan total anggaran dan sisa 

anggaran dari Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

b. Setelah Surat Pertanggung Jawaban Administratif dan 

Surat Pertanggung Jawaban Fungsional di input 

kemudian diverifikasi oleh Kasubag Program dan 

Keuangan atau disebut sebagai PPK (Pejabat 

Penatausahaan Keuangan), setelah diverifiksi 

kemudian ditanda tangani oleh Camat selaku 

pengguna Anggaran dan bendahara sebagai pembuat 

laporan. 

c. Setelah semua lengkap dan kemudian disetor ke 

BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) 

sebagai salah satu syarat untuk bisa mengajukan SPP 

(Surat Permintaan Pembayaran) 



   
 

 
 

d. Setelah Surat Pertanggung Jawaban Administratif dan 

Surat Pertanggung Jawaban Fungsional diterima dan 

di setujui oleh verifikator di BPKD (Badan Pengelola 

Keuangan Daerah) maka bendahara sudah bisa 

membuat Surat Permintaan Pembayaran sejumlah 

nominal yang tertera di Surat Pertanggung Jawaban 

Fungsional. Itu untuk pemerintah SPP GU (Surat 

Permintaan Pembayaran Ganti Uang). Akan tetapi 

untuk permintaan SPP TU (Surat Permintaan 

Pembayaran Tambah Uang) prosesnya sama yaitu 

harus melampirkan Surat Pertanggung Jawaban 

Fungsional bulan berjalan tetapi untuk nominal tidak 

ditentukan, tergantung berapa jumlah kebutuhan 

kantor. 

e. Setelah Surat Permintaan Pembayaran terbit, 

Kasubag Perencanaan dan Keuangan selaku Pejabat 

Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah melakukan verifikasi Surat Permintaan 

Pembayaran yang telah di buat oleh bendahara. 

f. Setelah Surat Permintaan Pembayaran di verifikasi, 

selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Surat 

Perintah Membayar (SPM), kemudian diajukan ke 

Pengguna Anggaran (Camat) untuk di sahkan 

g. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan 



   
 

 
 

Surat Permintaan Membayar (SPM) di ajukan ke 

Badan Pengelolan Keuangan Daerah untuk di 

verifikasi kembali kemudian di approve untuk 

dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP D). 

h. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana selesai 

selanjutnya di paraf oleh Kasubag Akuntansi dan 

Kepala Bidang Akuntansi, kemudian di tanda tangani 

oleh Kepala Badan Keuangan kemudian di setor ke 

Kas Daerah untuk di input bahwasanya ada dana 

yang akan di cairkan sejumlah nominal yang tertera di 

Surat Perintah Pencairan Dana melalui rekening 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

i. Bendahara melakukan pencairan dana. 
 

 . Pelaporan 

Prosedur pelaporan ialah sebagai berikut: 

a. Bendahara akan membuat kwitansi pembelanjaan 

sesuai dengan transaksi dan kejadian keuangan yang 

digunakan untuk pembuatan bukti transaksi. 

b. Bendahara membuat Surat Pertanggung Jawaban 

berdasarkan bukti transaksi. 

Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat oleh 

bendahara diajukan kepada Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan untuk disesuaikan dengan kegiatan. 

Jika sesuai Surat Pertanggung Jawaban diberikan 



   
 

 
 

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk 

usulan pembuatan laporan. 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan akan membuat 

usulan pelaporan Surat Pertanggung Jawaban untuk 

diberikan kebendahara kembali. 

d. Bendahara membuat laporan bulanan atau akhir tahun. 

e. Setelah selesai laporan diberikan kepada Camat untuk 
disahkan. 

f. Laporan yang telah disahkan diserahkan ke Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Laporan yang dimaksud sesuai dengan sistem 

akuntansi pemerintah laporan bulanan yang berbentuk 

Surat Pertanggung Jawaban, realisasi pengguna anggaran 

dibuat tiap bulan dan dilaporkan paling lambat    bulan 

berikutnya, laporan tahunan (laporan realisasi anggaran, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,neraca 

dan catatan atas laporan keuangan) dibuat setiap akhir 

tahun paling lambat   bulan setelah tahun anggaran 

selesai. 

Laporan keuangan tersebut telah disusun 

berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, 

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 

anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan 

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berbasis Akrual. 

 



   
 

 
 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Kecamatan 

Sinjai Barat dimulai dengan perencanaan yakni dengan membuat 

daftar program yang di prioritaskan kabupaten untuk selanjutnya 

diserahkan ke pusat,kemudian melakukan penganggaran dan 

selanjutnya membuat laporan akhir tahun berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan. Sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan menteri dalam 

negeri nomor    tahun      tentang penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.  

Walaupun tingkat realisasi anggaran menunjukkan angka 

  ,    namun secara fisik realisasi belanja operasi dan belanja 

modal Kantor Kecamatan Sinjai Barat sudah tercapai      sehingga 

semua kebutuhan untuk belanja kepentingan operasional baik itu 

belanja pegawai gaji dan bukan gaji sudah terpenuhi, demikian juga 

dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal sudah terpenuhi 

seluruhnya. Adanya sisa anggaran dan persentasi realisasi anggaran 

yang tidak mencapai      disebabkan beberapa hal antara lain 

adanya efisiensi pada beberapa jenis belanja barang dan jasa, 

negosiasi dengan pihak penyedia, harga di pasaran lebih rendah dari 

harga perencanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahsun dalam 

Sumenge (    ) yakni tingkat effektifitas diukur dengan cara 

membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran 

belanja dengan kriteria jika hasil pencapaian antara    -     maka 



   
 

 
 

realisasi anggaran belanja dikatakan efektif. 

Hal ini berbeda dengan penelitian Ariani bahar (    ) hasil 

penelitian yang didapat yakni kurangnya sumber daya manusia 

secara kuantitas menyebabkan percepatan pelaksanaan kegiatan 

dan penyampaian laporan pertanggung jawaban kegiatan belum 

optimal dengan tingkat realisasi   ,    dan penelitian Ellys 

Rachman (    ) Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan 

bahwa pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial 

Kabupaten Gorontalo Utara belum belum memenuhi asas keadilan, 

asas kepatuhan, dan asas manfaat. Padahal otonomi daerah 

memberi peluang yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah 

dalam mengelola keuangan daerah. Disisi lain, keterbatasan 

anggaran sehingga peluang tidak dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan, dan asas manfaat 

tersebut. 

 

  



   
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa 

Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Kecamatan 

Sinjai Barat melewati beberapa prosedur dimulai dari perencanaan yakni 

dengan meperhatikan kegiatan-kegiatan prioritas dari kabupaten, lalu 

membuat Surat Pertanggung Jawaban Administratif dan Fungsional 

kemudian membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perintah Membayar (SPM), yang kemudian diajukan ke Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP D) yang menjadi dasar pencairan dana Kecamatan Sinjai 

Barat, kemudian membuat laporan akhir tahun berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan yang dimaksud sesuai dengan sistem akuntansi 

pemerintah laporan bulanan yang berbentuk Surat Pertanggungjawaban.  

Dengan terlaksananya prosedur-prosedur tersebut secara tepat 

dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka 

pengelolaan adminstrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sinjai Barat 

dapat terlaksana secara optimal. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yang 

dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan pada Kantor 

Kecamatan Sinjai Barat adalah sebagai berikut: 

 . Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada 



   
 

 
 

kantor Kecamatan Sinjai Barat yang memiliki spesialis dan 

kemampuan dalam rangka pengelolaan administratif 

keuangan. Spesialisasi ini dapat diperoleh dengan mengikuti 

pelatihan pelatihan atau bimbingan teknis untuk pegawai. 

 . Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki 

kualitas atau spesialisasi dibidang ini dapat membuat 

pelaksanaan kegiatan dalam bidang administrasi keuangan 

dapat menjadi lebih optimal.  
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