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ABSTRAK 

MEGA SRI MAULIDA. 2011. 8323118238. ANALISIS EFEKTIFITAS 

PENGELUARAN DENGAN PENGGUNAAN BELANJA BARANG PADA 

KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN). Program Studi 

DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 

Permasalahan yang terjadi adalah ditemukan oleh BPK selaku pihak auditor eksternal 

BKN didalam laporan keuangan yang dibuat oleh BKN bahwa terdapat kesalahan 

pencatatan didalam laporan keuangan tersebut pada kode akun 52, terdapat 

ketidaksesuaian antara kontrak dengan pengguna anggaran atas akun belanja barang 

yang kemudian dari permasalahan yang terjadi hal tersebut diungkapkan didalam 

laporan hasil pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa 

saja yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan dan penggunaan belanja barang 

pada BKN serta  untuk mengetahui tingkat efektifitas pengeluaran dengan 

penggunaan belanja barang yang dilakukan oleh BKN. Metode yang digunakan 

dalam penelitian karya ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan 

kuantatif.  

Metode kualiatif yang digunakan oleh penulis dalam penilitian ini adalah untuk 

menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab kesalahan dalam penggunaan 

dan pencatatan akun belanja barang pada BKN. Kemudian metode kuantitatif yang 

digunakan oleh penulis untuk menghitung rasio pengelolaan belanja dan efektifitas. 

Untuk mendapatkan data didalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara langsung. 

Dari hasil penulisan yang dilakukan akan dapat diketahui faktor apa saja yang 

menyebabkan kesalahan penggunaan dan pencatatan pada akun belanja barang 

dimana hal tersebut merupakan permasalahan yang terjadi di BKN dan dapat 

mengetahui tingkat keefektifitasan yang dilakukan oleh pihak BKN terhadap 

penggunaan anggaran khususnya pada akun belanja barang. Kemudian dengan 

adanya penelitian ini akan diperoleh saran dari masalah yang terjadi yang akan 

membawa BKN didalam penggunaan belanja barang tersebut kearah yang lebih baik 

untuk tahun yang akan datang.   

Kata kunci: efektifitas, belanja pemerintah, belanja barang, pelaksanaan pendapatan 

dan belanja Negara, LRA. 
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ABSTRACT 

MEGA SRI MAULIDA., 2011. 8323118238. THE ANALYSIS OF EXPENDITURE 

EFFECTIVENESS IN USING GOODS AT THE OFFICE CENTRE OF NATIONAL 

CIVIL SERVICE AGENCY (BKN). Diploma of Accounting Studies Program. 

Accounting Department. Faculty of Economics. Jakarta State University. 

 

The problem that occurs is found by the CPC as the external auditor in the financial 

statements BKN made by BKN that there are errors in the recording of the financial 

statements on the account code 52, there is a mismatch between the user contract 

with a budget over spending account items of the problems occurred then it disclosed 

in the audit report.The purpose of this study was to determine what factors that cause 

recording errors and usage BKN spending on goods and to determine the level of 

effectiveness of expenditure with the use of shopping goods by BKN. The method used 

in this paper is a study with qualitative and quantitative descriptive method. 

Kualiatif methods used by the author in this research is to analyze what factors cause 

errors in the use and recording of goods expenditure account on BKN. Then the 

quantitative methods used by the authors to calculate the ratio of expenditure 

management and effectiveness. To obtain the data in scientific writing, the writer uses 

the method of data collection through literature review, interviews and direct 

observation. 

From the results of the writing that is done will be known what factors cause errors 

in the recording of usage and expenditure account of goods where it is a problem that 

occurs in BKN and can determine the level of effectiveness conducted by the BKN 

against the use of budget spending, especially on account of goods. Then with this 

study will be obtained advice from the problem that occurred that will bring BKN in 

the use of the material expenditure towards the better for years to come. 

Keywords: effectiveness, government spending, shopping goods, implementation of 

state revenue and expenditure, budget realization report. 
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