
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi Pemerintahan 

Seperti perusahaan, lembaga pemerintahan juga membutuhkan jasa 

akuntansi. Baik untuk menghasilkan informasi keuangan, maupun untuk 

meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintahan yang bersangkutan. 

Akuntansi berkaitan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian dan 

menyimpulkan data dalam bentuk dokumen dengan transaksi dan kejadian 

lainnya. Akuntansi pemerintahan mencoba untuk dapat memberikan informasi 

akuntansi yang berguna bila dipandang dari aspek perusahaan dan public 

administration serta membantu mengadakan pengawasan pengeluaran dari dana 

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

Baswir (2000:7) mengemukakan pengertian akuntansi pemerintahan 

sebagai berikut: 

“Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan 

dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak 

bertujuan mencari laba”. 

 

Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka dalam akuntansi 

pemerintahan tidak diperlukan pencatatan laba rugi seperti yang dilakukan pada 

Akuntansi Perusahaan. 

 



 
 

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan 

Organisasi pemerintahan melakukan kegiatannya pada sektor publik, 

sehingga mempunyai keunikan dan hampir sama dengan organisasi nirlaba 

lainnya. Baswir (2000:11) menyebutkan karakteristik Akuntansi Pemerintahan 

antara lain: 

1. Keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatan 

lembaga pemerintah dan pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan. 

2. Lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya 

perusahaan oleh karena itu pencatatan kepemilikan pribadi juga tidak perlu 

dilakukan. 

3. Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi 

pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain 

tergantung pada sistem pemerintahannya. 

4. Fungsi Akuntansi Pemerintahan adalah mencatat, menggolongkan, 

meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, 

maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari 

mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. 

Keempat karakteristik tersebut adalah yang membedakan Akuntansi 

Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan dan Akuntansi Nasional. 

 

 



2.1.3 Pemerintah Daerah 

Dengan dianutnya paham desentralisasi dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia maka timbul 2 bentuk pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat (Central 

Government) dan Pemerintah Daerah (Local Government). 

2.1.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diatur bahwa yang disebut 

pemerintah daerah adalah: 

“Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sehingga kedudukan DPRD sebagai lembaga-lembaga eksekutif.” 

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah secara tegas 

menetapkan bahwa: 

“Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan 

pemerintahan daerah sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri 

dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.” 

 

Pemisahan secara tegas dua institusi ini menandai dimulainya sistem 

Pemerintah Daerah baru yang dipandang lebih demokratis terutama bila 

dipandang dengan UU Nomor 5 tahun 1974. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 

telah mendudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah sehingga 

posisi DPRD sangat kuat karena mengawasi Pemerintah Daerah. 

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip oleh Kaho 

(2003) dinyatakan bahwa: 

“Local Government is a political subdivision of a nation or state 

constituted by law and has substantial over local affairs including the 

power to impose taxes, the governing body of which is elected or 

appointive” 

 



 
 

Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 

32 Tahun 2004, seperti tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 adalah sebagai berikut: 

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas 

pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945.” 

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004, pada Bab 1 Pasal 1, pengertian Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

“Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 

Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.” 

Dari pengertian di atas secara umum Pemerintah Daerah dapat diartikan 

sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan 

menyelenggarakan jalannya pemerintah daerah. 

 

2.1.3.2 Jenis-jenis Pemerintahan Daerah 

Sarundajang (2001:26) mengemukakan ada 2 jenis Pemerintah Daerah, 

yaitu: 

1. Local Self Government 

Undang-undang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, misalnya hak untuk mempunyai 

sumber penghasilannya sendiri, yaitu dengan memungut pajak. Daerah 

yang pemerintahannya berdasarkan sistem ini disebut local self 

government atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya 

sendiri. Urusannya disebut urusan rumah tangga sendiri atau urusan 



otonom, yang seringkali disebut otonomi. Sedangkan pemerintahannya 

disebut pemerintah daerah otonom. 

2. Local State Government 

Local state government sering diterjemahkan sebagai pemerintah wilayah. 

Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah lokal 

administratif dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah di daerah 

adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Jadi local state government 

atau pemerintah lokal administratif bertugas hanya menyelenggarakan 

perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Alasan dari 

pembentukan pemerintah lokal administratif karena penyelenggaraan 

seluruh urusan pemerintah negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh 

pemerintah pusat. 

Dengan demikian, local self government atau pemerintah lokal daerah 

dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan 

berbagai urusan otonomi, yang mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan, 

local state government atau pemerintah lokal administratif, tugas-tugas 

pemerintah daerah hanya terbatas pada tugas-tugas yang diberikan oleh 

pemerintah pusat berupa perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk. 

 

2.1.3.3 Alasan Pembentukan Pemerintah Daerah 

Dengan memperhatikan fenomena pemerintah daerah di Indonesia maka 

Sarundajang (2001:21) mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya 

pemerintah di daerah sebagai berikut: 



 
 

1. Alasan Sejarah 

Secara historis eksistensi pemerintahan di daerah dikenal sejak masa 

pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu, sampai kepada 

sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah penjajah, baik 

pemerintah kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, maupun 

Jepang. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan 

pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, negeri, ataupun 

dengan istilah lainnya sampai dengan puncak pimpinan pemerintahan. 

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia 

sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, merancang UUD yang didalamnya mengatur secara 

eksplisit tentang pemerintah daerah. Jadi, dalam pandangan sejarah 

urgensi pemerintah daerah lebih di dorong oleh eksistensi pemerintah 

daerah yang telah berlangsung dan dilaksanakan selang beberapa masa, 

baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. 

2. Alasan Situasi dan Kondisi Wilayah 

Secara geografis, wilayah Negara Indonesia merupakan gugusan 

kebudayaan yang berbeda-beda. Demikian pula keadaan dan kekayaan 

alam serta potensi permasalahannya yang satu sama lain memiliki 

kekhususan tersendiri. Keanekaragaman yang menjadi ciri bangsa 

Indonesia serta potensi-potensi yang melekat di berbagai wilayah 

Indonesia, tentunya harus dikelola dengan baik sehingga mampu menjadi 



aset bangsa yang berharga untuk mendatangkan devisa guna pembentukan 

pendapatan nasional. 

Untuk itu, dipandang akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan 

berbagai urusan pemerintah ditangani oleh unit atau perangkat pemerintah 

yang berada di wilayah masing-masing daerah tersebut. Alasan situasi dan 

kondisi wilayah di atas, akhirnya mendorong pemerintah pusat untuk 

membentuk dan membina pemerintah di daerah disertai dengan pemberian 

hak otonom untuk mengurus rumah tangganya. 

3. Alasan Keterbatasan Pemerintah 

Pemerintah negara berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah 

yang sifatnya umum. Jika dihadapkan pada kenyataan bahwa kemampuan 

pemerintah memiliki keterbatasan, maka pertimbangan pendelegasian 

kewenangan kepada unit pemerintah di daerah-daerah tidak terhindarkan 

lagi, sebab tidak mungkin pemerintah pusat dapat menangani semua 

urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat yang 

mendiami ribuan pulau di Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi logis 

terhadap kesiapan dan kemauan politik pemerintah untuk terus 

menyertakan sumber daya manusia, perangkat dan pembiayaan dalam 

urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan tersebut. 

4. Alasan Politis dan Psikologis 

Alasan politis dan psikologis ini memang tepat, karena sejarah telah 

membuktikan bahwa sekian lamanya kita hidup di pemerintahan penjajah 

semata-mata hanya disebabkan satu faktor utama, yaitu lemahnya 



 
 

persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. Kondisi wilayah yang 

begitu luas dan terpisah-pisah, semakin memberi dorongan bagi krusialnya 

persoalan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa maka daerah yang satu akan merasa sebagai bagian dari 

daerah yang lain, dan merupakan suatu kesatuan sekalipun berbeda-beda 

suku, ras, agama dan bahasanya. 

Pembentukan dan pembinaan pemerintah daerah merupakan sarana efektif 

yang memungkinkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pemberian kepercayaan kepada 

pemerintah daerah akan mengurangi beban pemerintah untuk menjaga keutuhan 

negara. 

 

2.2 Otonomi Daerah 

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa sebagai konsekuensi atau 

akibat dari pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia 

maka timbullah daerah-daerah otonom atau daerah yang mempunyai otonomi. 

Sebelum digunakan secara luas dalam skripsi ini maka penulis akan berusaha 

menerangkan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan otonomi daerah 

tersebut. 

2.2.1 Pengertian Otonomi 

Otonomi atau authonomy berasal dari kata yunani, auto berarti sendiri dan 

nomos berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science 

seperti yang dikutip oleh Sarundajang (2001:33), otonomi adalah: 



“Otonomi dalam pengertian asli adalah the legal self sufficiency body 

and ats actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau 

pemerintah. Otonomi daerah berarti self government atau the 

condition of living under one’s own laws. Jadi daerah otonom adalah 

daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self 

goverment yang diatur dan diurus oleh own laws. Namun demikian 

walaupun otonomi tersebut sebagai self government, self sufficiency, 

dan actual independence, keotonomian tersebut tetap berada dalam 

batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang 

menyerahkan urusan kepada daerah.” 

Dalam UU No.32/2004 juga menyebutkan pengertian dari otonomi daerah 

dan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan UU Otonomi Daerah untuk 

menghindari perbedaan persepsi dalam mengartikan pengertian dari otonomi 

tersebut. Dalam ketentuan umum UU No.32/2004 Pasal 1 Huruf e dan f 

menyebutkan: 

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan, Daerah Otonom adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia” 

 

2.2.2 Tujuan Otonomi 

Tujuan dari otonomi daerah dengan sistem desentralisasi adalah agar 

pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kehendak 

mereka. Dengan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu 

mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. 



 
 

Sehubungan dengan sistem pemerintahan dengan berazaskan 

desentralisasi, Suparmoko (2001:16) menyebutkan bahwa tujuan dari 

desentralisasi adalah: 

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah 

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari 

pemerintah pusat 

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat 

daerah. 

Pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah (hubungan kewenangan) adalah sebagai konsekuensi 

logis untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, 

serta untuk imbalan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah 

dalam melaksanakan otonomi daerahnya. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Otonomi 

Dalam perkembangannya, otonomi di berbagai negara meliputi berbagai 

jenis sesuai dengan kondisi. Sarundajang (2001:38) mengemukakan jenis-jenis 

otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara di dunia, sebagai berikut: 

1. Otonomi Organik 

Otonomi ini menyatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-

urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah 

otonom. Dengan kata lain, urusan-urusan yang menyangkut kepentingan 

daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu 



sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya: jantung, paru-

paru, ginjal, dan sebagainya. 

2. Otonomi Formal 

Otonomi formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi 

secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang 

bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh 

perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

3. Otonomi Material 

Dalam otonomi material, kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara 

positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara 

tegas apa saja yang berhak diatur dan di urusnya. Dalam otonomi material 

ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi 

urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. 

4. Otonomi Riil 

Otonomi riil merupakan gabungan antara otonomi formal dan otonomi 

material. Dalam otonomi riil pada prinsipnya menyatakan bahwa 

penentuan tuga pengalihan atau penyerahan wewenang-wewenang urusan 

didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang 

menyelenggarakannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan urusan rumah 

tangga sendiri atau urusan yang harus diurus oleh pusat, yakni bagaimana 

hasil daya gunanya atau apakah hasil daya guna lebih baik menurut 

keadaan dan kebutuhan yang riil. 

5. Otonomi Nyata, Bertanggung jawab dan Dinamis 



 
 

1) Otonomi yang nyata 

Penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian urusan 

pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah memang 

harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan 

berkembang secara objektif di daerah. Hal tersebut harus senantiasa 

diseuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dengan 

kebijaksanaan dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu 

jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. 

2) Otonomi yang bertanggung jawab 

Dalam hal ini pemerintah memanfaatkan institusi daerah otonom 

seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan daerah sekaligus 

menunjang pembangunan nasional. Kebijakan ini tentunya diupayakan 

untuk tetap dapat serasi dan sejalan dengan kebijaksanaan nasional. 

Keserasian ini dimaksudkan juga agar dalam pelaksanaannya sesuai 

dengan arah pembinaan politik dan kesatuan bangsa, artinya 

pembentukan dan penyusunan daerah termasuk penyerahan urusan 

pemerintahannya. Harus mampu menjaga dan melestarikan bahkan 

menumbuhkan kestabilan politik yang dinamis serta menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, kebijaksanaan 

pengembangan otonomi yang bertanggung jawab mengandung 

konsekuensi logis tertutupnya kemungkinan lahirnya paham 

primordialisme ras, suku, dan kedaerahan. 



3) Otonomi yang dinamis 

Kebijaksanaan otonomi yang dinamis menghendaki agar pelaksanaan 

otonomi itu harus senantiasa menjadi sarana untuk dapat memberi 

dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam 

rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya. 

Otonomi yang dinamis juga menekankan pada aspek pendemokrasian, 

dimana masyarakat dari setiap daerah diberi kesempatan seluas-

luasnya melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

untuk turut dapat memecahkan masalah dan memajukan daerahnya 

menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. 

Pembagian jenis-jenis otonomi tersebut sesuai dengan kondisi di berbagai 

negara. Pengelompokan pengaturan tersebut adalah untuk pembatasan tugas dan 

wewenang antara yang satu dengan yang lain, untuk mengetahui apa yang boleh 

dan apa yang menjadi kepentingan badan-badan itu. 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah 

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya maka ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh Kaho 

(2003:66) berikut ini: 

1. Manusia pelaksananya harus baik 

Faktor manusia sebagai pelaksana otonomi merupakan faktor yang 

esensial dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pentingnya faktor 

ini adalah karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas 

pemerintahan manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak prosese 



 
 

mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar mekanisme 

pemerintahan itu berjalan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek pelakunya harus baik 

pula. Pengertian baik disini meliputi: 

1) Mentalitas/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung 

jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi 

masyarakat dan sebagainya. 

2) Memliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

2. Keuangan harus cukup dan baik 

Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan 

dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang 

yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan 

peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan 

pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak 

membutukan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak 

pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. 

Demikian pula semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna 

pemakaian uang tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka untuk 

menciptakan suatu pemerintahan di daerah yang baik dan dapat 

melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini 

mutlak diperlukan. 

 



3. Peralatannya harus cukup baik 

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat 

dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah 

daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas 

diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik seperti alat-

alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. 

Apalagi dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di abad 

teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien 

sangat dibutuhkan sekali. Namun di lain pihak, peralatan yang baik 

tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta 

kecakapan manusia atau apa yang menggunakannya. 

4. Organisasi dan manajemennya harus baik 

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu 

susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, 

kekuasaan, tugas dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah 

proses manusia yang menggerakan tindakan dalam usaha kerja sama, 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa agar otonomi daerah 

dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen yang 

baik pula. 

 



 
 

2.3 Anggaran 

Pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau daerah otonom dalam suatu 

negara merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan, 

pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan 

sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut. Salah satu alat 

keuangan yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran 

yang akan dibahas di bawah ini secara lebih terperinci. 

2.4.1 Pengertian anggaran 

Yuwono (2005:27) menyebutkan pengertian anggaran adalah: 

 

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 

formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang 

(perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan 

penggunaan sumber-sumber suatu organisasi”. 

 

Kusnadi (2002:40) menyebutkan pengertian anggaran adalah: 

“Anggaran adalah estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan 

pengeluaran (biaya) yang akan dikeluarkan terhadap aktivitas yang 

akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi”. 

Mardiasmo (2002:61) mengemukakan: 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial”. 

 

Mulyadi (2001:448) mengemukakan: 

“Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif 

yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun”. 

 

Munandar (2000:1) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut: 

“Business buget atau budget (anggaran) adalah suatu rencana yang 

disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan 



yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka 

waktu (periode) tertentu yang akan datang”. 

 

Dari pernyataan tersebut nampaklah bahwa suatu anggaran mempunyai 

empat unsur, yaitu: 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi, yaitu mencakup 

semua aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian 

yang ada dalam perusahaan atau organisasi. 

3. Dinyatakan dalam satu unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada 

berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa budget 

berlakunya untuk masa yang akan datang. 

Hasil sesungguhnya dari penyusunan anggaran adalah realisasi dari 

anggaran yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari penyusunan anggaran. 

Dalam realisasi PAD terlihat apakah target yang ditetapkan dalam anggaran dapat 

tercapai, karena realisasi tersebut dapat memperlihatkan kinerja dari pemerintah 

daerah dalam pengelolaan potensi daerah. Jika target tersebut terealisasi maka 

anggaran yang disusun dinilai sangat efektif dan efisien. 

Lebih lanjut Baswir (2000:26) juga menyebutkan secara khusus mengenai 

anggaran negara sebagai berikut: 

“Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan 

pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam 

suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan 

penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu”. 



 
 

 

 Berdasarkan pengertian di atas maka melalui anggaran negara tidak hanya 

dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk 

suatu periode di masa depan, tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan 

dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu. 

 

2.4.2 Kegunaan Anggaran 

Munandar (2001:10) mengemukakan tiga kegunaan anggaran: 

1. Sebagai pedoman kerja 

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 

sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-

kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

Budget berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-

bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling 

bekerjasama dengan baik untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan, 

dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin. 

3. Sebagai pengawasan kerja 

Budget berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk 

menilai (mengevaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. 

 

 

 

 



2.4 Anggaran Sektor Publik 

2.4.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Pengertian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:61) bahwa: 

“Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana penentuan 

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas satuan 

moneter; proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai 

ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai 

dilakukan”. 

 

 

2.4.2 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Selain prinsip-prinsip penyusunan anggaran, jenis-jenis anggaran juga 

perlu diperhatikan. Menurut Mardiasmo (2001:66) jenis-jenis anggaran sektor 

publik dibagi dua, yaitu: 

1. Anggaran Operasional (operation/recurrent budget) 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan 

sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah 

yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja 

rutin”. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang 

manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset 

atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat 

pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, 

pengeluaran yang termasuk kategori anggaran operasional antara lain 

belanja administrasi umum, dan belanja operasi dan pemeliharaan. 

2. Anggaran Modal/Investasi (capital/investment budget) 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan 

pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, 



 
 

dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan 

dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah 

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran 

dan akan menambah aset atas kekayaan pemerintah, dan selanjutnya 

akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan 

pemeliharaannya. 

 

2.4.3 Aspek-aspek Anggaran Sektor Publik 

Tahap pengangguran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 

efektif dan tidak berorientasi pada kinerjanya akan dapat menggagalkan 

perencanaan yang telah disusun. 

Adapun aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik 

menurut Mardiasmo (2002:61) meliputi: 

1. Aspek Perencanaan 

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi 

dan misi yang telah ditetapkan 

b. Merencanakan berbagai pedoman dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan 

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun 

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi 

 



2. Aspek Pengendalian 

Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai 

instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya 

overspending, underspending, dan salah sasaran (misapproriation) dalam 

pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. 

Anggaran merupakan alat memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan 

operasional program atau kegiatan pemerintah. 

3. Aspek Akuntabilitas Publik 

Sedangkan anggaran sebagai alat akuntabilitas publik memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. 

 

2.4.4 Fungsi Anggaran 

Mardiasmo (2002:63) menyebutkan fungsi anggaran sektor publik dibagi 

menjadi 8, antara lain sebagai berikut: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai 

tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan 

tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 



 
 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah 

tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 

(a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi 

dan misi yang telah ditetapkan 

(b) Merencanakan berbagai pedoman dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan 

(c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang 

telah disusun 

(d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi 

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu: 

(a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan 

(b) Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable 

variances) 

(c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan 

tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians 

(d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya 

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 



4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. 

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication Tool) 

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian 

dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan 

mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan 

eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian 

organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement 

Tool) 

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) 

kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai 

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. 

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien, dalam 

mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 



 
 

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public 

Sphere) 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan 

DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai 

organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran 

publik. 

 Setelah membahas fungsi anggaran secara umum maka kemudian kita 

akan lebih memfokuskan diri pada fungsi anggaran negara yang dapat berlaku 

pada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Menurut Baswir (2000:27) 

fungsi anggaran negara adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam 

mengelola keuangan negara untuk satu periode di masa yang akan 

datang 

2. Karena sebelum anggaran negara dijalankan ia harus mendapatkan 

pengesahan terlebih dahulu dari lembaga perwakilan rakyat, berarti 

anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat 

terhadap kebijaksanaan yang dipilih oleh pemerintah 

3. Karena pada akhirnya anggaran negara harus dipertanggungjawabkan 

pelaksanaannya oleh pemerintah kepada lembaga pemusyawaratan 

rakyat, berarti anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas 

bagi masyarakat terhadap kemapuan pemerintah dalam melaksanakan 

kebijaksanaan yang telah dipilih 



Berdasarkan penjelasan fungsi anggaran di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa bagi pemerintah anggaran negara berfungsi sebagai pedoman, maka bagi 

masyarakat anggaran negara berfungsi sebagai alat pengawas, baik atas 

kebijaksanaan yang dipilih pemerintah maupun realisasi terhadap kebijaksanaan 

tersebut. 

 

2.4.5 Karakteristik Anggaran 

Menurut Maulana (1991:489) suatu anggaran mempunyai beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), walaupun angkanya 

berasal dari angka yang bukan satuan keuangan 

2. Mencakup kurun waktu satu tahun 

3. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajemen setuju 

untuk menerima tanggungjawab untuk mencapai sasaran yang telah 

dianggarkan 

4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai 

wewenang lebih tinggi daripada yang menyusunnya 

5. Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat 

dirubah, kecuali dalam hal khusus 

6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik, dan 

varians yang terjadi dianalisis dan dijelaskan 

 

 



 
 

2.4.6 Prinsip Anggaran 

Menurut Mardiasmo (2002:67) dalam rangka penyusunan anggaran 

sektor publik terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih 

dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

2. Komprehensif  

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. 

3. Keutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam 

dana umum (general fund). 

4. Nondiscretionary Appropriation 

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif termanfaatkan secara 

ekonomis, efektif, dan efisien. 

5. Periodik 

Anggaran merupakan suatuproses yang periodik, dapat bersifat 

tahunan maupun multi tahunan. 

6. Akurat  

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan kantong-kantong 

pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan 

munculnya underestimate pengeluaran. 



7. Jelas  

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak 

membingungkan. 

8. Diketahui publik 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

 

2.4.7 Siklus Anggaran 

Setiap aktivitas manusia baik secara individu maupun secara kelompok 

(organisasi) pasti dimulai dari aktivitas awal dan ditutup oleh aktivitas akhir. 

Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir itu dinamakan dengan siklus. 

Dalam anggaran juga terdapat aktivitas yang sering dinamakan dengan 

siklus anggaran. Pada dasarnya secara umum siklus anggaran adalah sama untuk 

setiap organisasi, yang berbeda hanya pada penekanan atau skala prioritas. Siklus 

anggaran pada umumnya terdiri dari empat tahap, seperti yang dikemukakan 

Mardiasmo (2002:70) di bawah ini: 

1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation) 

Pada tahao ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran 

pendapatan yang tersedia. Sebelum menyetujui tyaksiran pengeluaran, 

terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. 

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) 

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, 

dimana pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial 

skill tetapi juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan 



 
 

coalition building yang memadai. Dalam tahap ini pimpinan eksekutif 

harus mampu memberikan argumentasi yang rasional atas semua 

petanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 

3. Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) 

Pada tahap ini yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik 

adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini 

bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai 

dan handal untuk perencanaa dan pengendalian anggaran yang telah 

disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan 

anggaran periode berikutnya. 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Budget Reporting and Evaluation) 

Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi 

anggaran. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap 

implementasi telah didukung oleh sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan 

dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. 

Siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh 

penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pencapaian tujuan akhir 

pemerintah. 

Menurut Mardiasmo (2002:70) bahwa dalam siklus penyusunan anggaran 

ini, ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: 

 



1. Top Down 

Top down, merupakan proses penyusunan anggaran dengan arahan dari 

atas ke bawah. Sistem penganggaran pada pendekatan ini sifatnya 

incremental yaitu sistem anggaran pendapatan dan belanja yang 

memungkinkan revisi selama tahun berjalan. 

2. Bottom Up 

Bottom Up, merupakan proses penyusunan anggaran dengan arahan 

dari bawah ke atas. Sistem penganggaran pada pendekatan ini berbasis 

kinerja yaitu teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan 

beban kerja (work load) dan unit cost dari setiap kegiatan terstruktur. 

 

2.5 Pengertian Pendapatan 

Menurut Gade (1993:120) menyatakan bahwa: 

“Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang 

berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak 

dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, 

penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta 

hibah”. 

 

Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menurut ketentuan umum UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18 adalah: 

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan 

hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah. 

 

2.5.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: 

1. Pajak Daerah 

Jenis-jenis pajak daerah provinsi terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air 

3) Pajak bahan bakar kendaraan beromotor 

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan 

 

 



Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: 

1) Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah 

bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali 

untuk pertokoan dan perkantoran. 

2) Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran 

adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang 

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa 

boga atau katering. 

3) Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan 

ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, 

yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga. 

4) Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 



 
 

untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu 

barang, jasa, orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada 

suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, 

dibaca atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

5) Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik 

dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk 

menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah. Dalam hal ini tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka 

pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan 

jalan tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

dengan pertimbangan Menteri Keuangan. 

6) Pajak Bahan Galian Golongan C 

Pajak bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C 

terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, 

batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, garam batu, grafit, 

granit andsit, gips, kalsit, kaolin, leusit, perlit, magnesit, mika, 



marmer, nitrat, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, phospat, talk, 

tanah serap, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit. 

7) Pajak Parkir 

2. Retribusi Daerah 

Pasal 1 ayat 26 UU No.34 Tahun 2000 yaitu perubahan UU No. 18 

Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan 

retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu: 

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah 

pungutan dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya 

ditunjuk secara langsung dan dapat dipaksakan. 

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek 

pendapatan berikut: 

- Retribusi pelayanan kesehatan 

- Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan 

- Retribusi penggantian biaya cetak KTP 

- Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil 

- Retribusi pelayanan pemakaman 

- Retribusi pengabuan mayat 

- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 



 
 

- Retribusi pelayanan pasar 

- Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

- Retribusi penggantian biaya cetak peta 

- Retribusi pengujian kapal perikanan 

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

- Retribusi jasa usaha terminal 

- Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir 

- Retribusi jasa usaha tempat penginapan 

- Retribusi jasa usaha penyedotan kakus 

- Retribusi jasa usaha rumah potong hewan 

- Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal 

- Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga 

- Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air 

- Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair 

- Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah 

- Retribusi izin mendirikan bangunan 

- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

- Retribusi izin gangguan 

- Retribusi izin trayek 

Jenis-jenis retribusi di setiap daerah kabupaten atau kota bisa berbeda 

jenisnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, jadi 



tidak semua daerah memiliki pungutan retribusi yang sama secara 

keseluruhan. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek 

pendapatan berikut: 

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah 

BUMD 

2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah BUMN 

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat 

Objek pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan yaitu terdiri dari bagian laba penyertaan modal dari BUMD, 

BUMN, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. Perusahaan BUMD terdiri dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) dan Bank Daerah (untuk Jawa Barat adalah PT.Bank 

Jabar) 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 



 
 

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 

Berdasarkan kutipan tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, 

karena pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak 

didukung biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan biaya belanja 

pembangunan daerah maka disusunlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

yang merangkum pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah 

dalam satu masa anggaran kinerja pemerintah daerah. 

 

2.5.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

Dalam suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem 

pemerintahannya maka akan mengenal adanya daerah-daerah otonom yang 

mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi 

urusan rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan 

rumah tangganya tersebut kepada daerah otonom juga diberikan sumber-sumber 

dan atau penerimaan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. 



Sama seperti halnya pada pemerintah pusat maka pemerintah daerah juga harus 

menuangkan program-program dan rencana pengeluaran dan penerimaan untuk 

suatu periode di masa depan ke dalam bentuk anggaran yang disebut dengan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

Anggaran ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan anggaran negara 

pada umumnya yaitu sebagai alat pengawasan bagi masyarakat atas kebijaksanaan 

yang diambil oleh pemerintah daerah dan realisasi dari kebijaksanaan yang 

diambil tersebut. Selain itu juga sebagai pedoman bagi alat-alat pemerintah daerah 

dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. 

 

2.5.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pengertian secara khusus mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah seperti yang dimuat dalam ketentuan umum UU No. 33/2004 Pasal 1 

angka 17, menyatakan: 

“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah”. 

 

 Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan APBD di suatu daerah akan 

sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah daerah tersebut. 

 

2.5.3.2 Komponen-komponen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

APBD memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. 

Anggaran pendapatan merupakan unsur anggaran  Adapun sumber-sumber 

pendapatan daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari: 



 
 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD adalah penerimaan sektor daerah dari sektor Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 

atas perubahan dari Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 

1997. Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pajak retribusi yang 

dapat dipungut daerah. Menurut UU No. 34/2000 Pasal 1 ayat 6 yang 

dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah”. 

 

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 26 dan PP 

No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud Retribusi 

Daerah adalah sebagai berikut: 

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan”. 

 

Jenis-jenis Pajak Daerah Provinsi terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Beromotor dan kendaraan di atas air 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bernotor dan kendaraan di atas air 



3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan 

Jenis Pajak Daerah Kabupaten/kota terdiri dari: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 

Sedangkan Retribusi dibagi atas tiga golongan: 

1) Retribusi Jasa Umum 

2) Retribusi Jasa Usaha  

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

2. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan diatur dalam UU No. 33/2004 dan PPRI No.55 

Tahunb 2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Dana perimbangan menurut UU No.33/2004 Pasal 157 

huruf b dan PPRI No.55/2005 Pasal 2, terdiri dari: 

1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), 



 
 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, dan 29 wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri, dan penerimaan sumber daya alam. 

2) Dana Alokasi Umum (DAU) 

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah ditetapkan 

sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang 

ditetapkan dalam APBN. DAU untuk Daerah Provinsi Kabupaten/kota 

ditetapkan masing-masing 10% dan 90%. Dana ini dimaksudkan untuk 

menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah. 

Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan: 

1) Potensi daerah (PAD, PBB, BPHTB dan bagian daerah dari 

penerimaan sumber daya alam) 

2) Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah 

3) Tersedia dana APBN 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu 

pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional 

atau progam/kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. 

Kegiatan/program yang dibiayai dengan dana alokasi khusus harus 

didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan 

umum APBD. 

 

 



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Penerimaan yang masuk golongan ini adalah berasal dari pendapatan 

daerah yang lain-lainnya yang sah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sedangkan pengeluaran daerah (Belanja Daerah) dirinci menurut 

organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Elemen-elemen yang termasuk 

dalam belanja daerah menurut Mardiasmo (2002:185) adalah sebagai berikut: 

1. Belanja Aparatur Daerah 

Bagian belanja yang berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja 

Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang 

dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhasil guna, 

bermanfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh 

masyarakat (publik). 

2. Belanja Pelayanan Publik 

Bagian belanja yang berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja 

Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang 

dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhasil guna, 

bermanfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh 

masyarakat (publik). 

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 

Pengeluaran uang dengan kriteria: 

1) Tidak menerima secara langsung imbal barang atau jasa seperti 

yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan 



 
 

2) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, 

seperti yang diharapkan dari suatu pinjaman 

3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya 

yang diharapkan pada kegiatan investasi 

4. Belanja Tidak Tersangka 

Pengeluaran yang disediakan untuk: 

1) Kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat 

membahayakan daerah 

2) Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum disediakan dan 

atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan, dan 

3) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan 

yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan 

Komponen APBD yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan menurut 

Mardiasmo (2002:187) adalah: 

“Transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup 

selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah”. 

 

Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari: 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Obligasi, 

Transfer Dari Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan dari Aset Daerah yang 

Dipisahkan. 

 

 

 



2.5.3.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Dalam penjelasan UU No.5/1974 Pasal 64 disebutkan APBD merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

karena: 

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah 

2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata, 

dan bertanggungjawab 

3. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah 

umumnya dari kepala daerah khususnya, karena APBN itu 

menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah 

4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

kinerja pemerintah daerah dengan secara yang lebih mendalam dan 

berhasil guna 

5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk 

melakukan penyelenggaraan keuangan didalam batas-batas tertentu 

 

2.5.3.4 Prinsip Penyusunan APBD 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2006 disebutkan 

prinsip penyusunan APBD antara lain: 

1. Partisipasi Masyarakat 

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam 

proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan 



 
 

partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan 

kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka 

dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber 

pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran 

anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu 

kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu setiap pengguna anggaran 

harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang 

dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. 

3. Disiplin Anggaran 

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan 

anggaran lain, bahwa: 

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja. 

2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau 

tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/perubahan 

APBD. 



3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 

yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan 

melalui rekening kas umum daerah 

4. Keadilan Anggaran 

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang 

dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan 

untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan 

rendah secara proposional diberi beban yang sama, sedangkan 

masyarakat yang mempunya kemampuan untuk membayar tinggi 

diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua 

kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi 

tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain 

daripada itu dapat mengalokasikan belanja daerah, harus 

memprtimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. 

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin harus 

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 

maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk 

mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam 

perencanaan anggaran perlu diperhatikan: 

1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta 

indikator kinerja yang ingin dicapai. 



 
 

2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta 

penetapan harga satuan yang rasional. 

 

2.5.3.5 Efektifitas Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah 

Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya 

hasil. Dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari 

pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai 

sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 

13 Tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang 

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 

Efektifitas penyusunan anggaran juga harus mencapai target-target atau tujuan 

kepentingan publik. 

Hal-hal pokok yang diperlukan untuk proses awal penyusunan anggaran 

pendapatan daerah yang baik adalah kemampuan manajerial pemerintah dalam 

menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dan misi merupakan arahan yang 

harus dipertimbangkan dalam rangka menyusun anggaran agar sesuai dan seiring 

dengan apa yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat dan daerah. Tujuan 

dan sasaran merupakan pernyataan tentang posisi target yang ingin dicapai oleh 

unit kerja di pemerintahan daerah atau petunjuk tentang variabel-variabel penting 

yang seharusnya digunakan dalam menentukan arah unit kerja dimasa datang. 

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu 

diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat  persetujuan dan kemudian 

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tersebut diserahkan kepada DPRD. 



Dalam pembahasan diharapkan  pihak legislatif memberikan komentar, tanggapan 

dan masukan yang sifatnya hanya mengklarifikasi dan meratifikasi draft anggaran 

yang diusulkan oleh pihak eksekutif dengan dokumen kebijakan pembangunan 

tahunan dan kebijakan anggaran tahunan  yang telah disepakati sebelumnya. 

 

2.6 Manfaat Anggaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:555) pengertian manfaat 

adalah guna; faedah; laba; atau untung. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis dapat jelaskan bahwa 

manfaat adalah guna; faedah; laba; atau untung yang dapat dijadikan suatu hasil 

yang sudah diperoleh. 

Pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau daerah otonom dalam suatu 

negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan 

sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut. Salah satu alat 

keuangan yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran. 

Baswir (2000:25) menyebutkan anggaran adalah: 

“Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan 

yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di 

masa yang akan datang”. 

 

Pengertian pendapatan daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 Pasal 1 

angka 15 adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan” 

 



 
 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) menurut ketentuan umum UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 adalah: 

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

 

Manfaat penyusunan anggaran dalam peningkatan pendapatan daerah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Anggaran sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran. 

Pengeluaran harus sesuai dengan nilai yang sudah dianggarkan 

sehingga pendapatan daerah tidak mengalami defisit. 

2. Anggaran membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan.  

3. Anggaran sebagai alat pengotorisasi pengeluaran di masa-masa yang 

akan datang 

4. Anggaran sebagai sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk 

evaluasi kinerja 

5. Anggaran sebagai sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat 

koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja 

Jadi, untuk dapat membiayai pembangunan daerah Pemerintah Daerah harus 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan cara meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan 

demikian diharapkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 

dapat meningkatkan besarnya pembiayaan belanja daerah dari hasil Pendapatan 



Asli Daerah (PAD) sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah 

Daerah itu sendiri. Sedangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat 

dipengaruhi oleh anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut, 

sesuai dengan fungsi utama anggaran sektor publik yaitu sebagai alat 

perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi 

dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang 

publik. Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


