
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan 

adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah merupakan daerah 

otonomi yang langsung berhubungan dengan masayarakat, mengingat fungsi utama 

Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian 

pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi–aspirasi masyarakat 

yang ada didaerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 Pembangunan, baik itu tingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah, tidak pernah terlepas 

dari unsur keuangan. Pembangunan dengan keuangan hampir tidak dapat dipisahkan karena 

keuangan merupakan kunci penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Namun 

dalam hal keuangan sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan 

baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, tapi seperti yang kita ketahui hambatan 

justru sering dialami oleh Daerah, apalagi daerah-daerah yang kurang potensial, baik itu 

sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Hambatan-hambatan dalam hal 

keuangan mulai sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan Negara akibat krisis 

ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi 

dan pembiayaan proyek-proyek Pemerintah di Daerah oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena 

itu, suatu daerah harus mampu menggali sumber – sumber potensi daerahnya untuk dapat 

membiayai anggaran belanja daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab 

merupakan konsekuensi dari tugas pokok pemerintah. Pelaksanaan Administrasi Keuangan 

daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan 

pemerintah, mengingat perkembangan volume kegiatan yang meningkat dari tahun ke 

tahun. Dengan demikian Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi 



aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

yang merupakan prasyarat keberhasilan pemerintah. 

Dengan semangat Otonomi Daerah (OTDA) di era reformasi ini, MPR melalui 

ketetapan No.XV/MPR/1998 antara lain mengamanatkan bahwa perlu diwujudkan 

penyelenggaraan otonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta 

pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, maka terjadi 

perubahan yang mendasar ditinjau dari aspek kewenangan sesuai UU.NO.22 tahun 1999 

yaitu pemberian daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi setempat, dalam 

implementasi otonomi daerah tersebut digunakan prinsip sebagai berikut : 

1.Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada 

Daerah Otonom dalam kerangka NKRI secara utuh dan bulat dengan pembiayaan 

yang bersumber dari pendapatan daerah berdasarkan APBD masing-masing. 

2.Dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur 

sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Dilaksanakan di Provinsi 

dengan sumber pembiayaan dari APBN. 

3.Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau 

dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, 

sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan dengan sumber pembiayaan 

dari APBN. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang telah dijabarkan dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, yang secara substantif 

memberikan pedoman bagi pelaskanaan sistem anggaran berbasis kinerja (performance 

budget) yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja 



(output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan, sehingga dengan demikian 

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini terdiri dari : (1) Pendapatan, (2) 

Belanja, dan (3) Pembiayaan, yang secara substantif pelaksanaan APBD tersebut harus 

senantiasa dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan den akuntabel baik 

kepada Pemerintah, DPRD maupun komponen masyarakat yang berkepentingan. 

Perbedaan antara anggaran yang lama (Traditional Budget) dengan Anggaran Kinerja 

(Performance Budget) adalah bahwa pendekatan histories pada anggaran sebelumnya 

menempatkan penekanan utama pada apa saja yang akan diterima dan dibelanjakan, bukan 

pada tujuan dari pengeluaran yang bersangkutan. Anggaran tradisional disusun dengan 

pendekatan Incrementalism dan bersifat line item, yaitu proses penyusunan anggaran yang 

hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sehingga 

konsekuensi pada anggaran tahun berikutnya hanya terjadi penambahan atau pengurangan 

jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada tanpa dilakukan kajian yang 

mendalam yang mempertimbangkan apakah anggaran tersebut telah mencapai sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin 

terpenuhinya kebutuhan riil, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus 

berlanjut. 

Pada anggaran tradisional, alokasi anggaran untuk kegiatan rutin dan pembangunan 

ditentukan secara sederhana. Pertama, memperkirakan pendapatan yang diterima dari 

pendapatan asli daerah dan pemerintah pusat. Kedua, mengalokasikan dana yang 

dibutuhkan untuk mencukupi kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam anggaran rutin. 

Ketiga, menghitung selisih antara anggaran pengeluaran rutin dengan pendapatan serta 

mengalokasikannya pada anggaran pembangunan. Dengan kata lain, pola anggaran yang 

lama tidak mengenal yang sekarang dari satu unit dan kinerjanya. 

Penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

otonom dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip–prinsip demokrasi 

diantaranya, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,  serta memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan 



pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Fenomena pembangunan yang berkembang saat ini adalah terjadinya krisis di segala 

bidang dan adanya tuntutan otonomi daerah serta isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Terselenggaranya suatu pemerintahan daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan Good 

Government yang ditandai adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, maka perlu 

adanya penerapan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan 

berhasil. 

Agar Pemerintah Daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya, maka 

otonomi uang diberikan hendaknya kondusif untuk pembangunan itu sendiri, Otonomi yang 

berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan adanya 

pemahaman keterkaitan otonomi tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman akan 

kebutuhan masyarakat tersebut akan menjadikan landasan berfikir pada bagaimana 

mengoperasikan otonomi tersebut sehingga betul–betul mencapai sasaran yaitu 

meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. 

 Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari uraian Pendapatan, 

yaitu : semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggan tertentu yang menjadi 

hak atas daerah yang menjelaskan tentang jumlah anggaran dan realisasi dari : 

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 

2. Bagian Pendapatan Asli Daerah  

3. Pendapatan dari Pemerintah/instansi yang lebih tinggi 

4. Lain–lain Pendapatan yang Sah 

Adapun Belanja Daerah yaitu: semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.. 

Dengan adanya otonomi Daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengelola 

sumber-sumber yang ada di daerahnya yang akhirnya mampu memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah semaksimal mungkin akan secara langsung menambah Pendapatan  Daerah. 

Apabila Pendapatan Daerah dapat meningkat maka akan dapat membiayai Belanja Daerah 

sehingga Kinerja Belanja Operasional dapat mencapai tingkat yang efektif sesuai yang 



direncanakan.. Pencapaian tujuan dan sasaran akhir merupakan ukuran efektif tidaknya 

kinerja non finansial. Efektivitas Kinerja Finansial pada sektor publik seperti pada 

Pemerintahan dapat diukur dengan melakukan analisis varians atau menghitung selisih 

antara realisasi dengan yang telah dianggarkan. Agar mencapai pendapatan sesuai dengan 

yang telah diterapkan atau sesuai dengan yang telah dianggarkan diperlukan sumber-

sumber pendapatan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan yang paling potensial 

adalah Pendapatan Daerah. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja 

terhadap Efektifitas Belanja Operasional Pada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Disnakertrans Provinsi Jawa 

Barat 

2. Bagaimana  Anggaran Belanja Operasional Disnakertrans Provinsi Jawa Barat 

3. Bagaimana Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Belanja 

Operasional Pada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud serta tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Disnakertrans 

Provinsi Jawa Barat 

2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota 

Bandung 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas 

Belanja Operasional Disnakertrans Provinsi Jawa Barat 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan bagi semua 

pihak antara lain : 

1. Untuk penulis, menambah wawasan mengenai masalah Anggaran Berbasis Kinerja 

dan pengaruhnya dengan Efektivitas Belanja Operasional Disnakertrans Provinsi 

Jawa Barat 

2. Untuk Pemerintah Kota Bandung, bahan masukan dalam mengevaluasi tata cara 

penetapan anggaran dan belanja 

Untuk para pembaca, sebagai informasi yang berguna khususnya mengenai informasi yang 

berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Otonomi daerah membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pemerintah dan 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan 

berkaitan dengan persoalan pencarian dan penggunaan dana masyarakat yang harus 

dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. 

 Anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan 

dicapai oleh para pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pada masa yang akan 

datang, agar terjamin dalam pelaksanaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan daerah. 

Anggaran juga merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses perencanaan dan 

pengendalian. Mardiasmo (2002:61) mendefinisikan anggaran sebagai berikut : 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai 

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan 

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. 

Tujuan pembentukan Otonomi Daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan Pemerintah di daerah pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan 

terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pembangunan, Pemerintah 

Daerah menyediakan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

menetapkan APBD sebagaimana dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 33  tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan 



antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir 

(17): 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. 
 

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segala program dan kegiatan 

pemerintah dapat dilaksanakan karena merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala 

daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah didalam batas–batas tertentu. 

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD)  adalah sebagai alat utama untuk menjalankan Otonomi Daerah yang nyata 

dan bertanggung-jawab dan merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah 

yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan keseharian daerah dan proyek 

pembangunan daerah dalam satu anggaran tertentu dan sumber penerimaan daerah dari 

hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan hasil usaha lain yang 

sah guna untuk menutupi pengeluaran tersebut. 

Berbagai variasi dari penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai 

tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari 

penggunaan dana dan pertanggung jawaban kepada publik. Sehingga penganggaran 

berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan 

pertanggung jawaban kinerja pemerintah. 

Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 

mendefinisikan penganggaran berbasis kinerja sebagai berikut : 

“Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam 

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi 

dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut”. 

 

Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan 

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk 

menyusun anggarannya dalam bentuk anggaran kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 



mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau 

input yang ditetapkan. Melalui proses anggaran kinerja ini, pemerintah dapat : 

• Mengidentifikasi output dan outcome yang dihasilkan oleh program dan pelayanan 

mereka. 

• Menetapkan target pencapaian output dan outcome. 

• Mengaitkan biaya dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategis. 

Anggaran kinerja akan dibuat berdasarkan RENSTRA (Rencana Strategi) yang telah 

disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. RENSTRA akan menguraikan 

strategi dan prioritas program serta mencerminkan visi dan misi Walikota atau Bupati. 

Anggaran harus bisa merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, 

tingkat prioritas tiap pekerjaan, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai dengan indikator 

penilaian yang jelas dan dapat diukur sehingga dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas 

dari tiap jenis pelayanan. Dengan anggaran kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara 

input, output, dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang 

baik. 

Menurut Indra Bastian (2002:329) mendefinisikan Kinerja sebagai berikut : 

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”. 

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. 

APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, 

membantu pengambilan keputusan dan perncanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di 

masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi 

kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari 

berbagai unit kerja. Jika kita dapat mengukur, kita dapat mengawasi, mengatur dan 

memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan umpan balik 

bagi para pengelola dan para pembuat keputusan untuk meningkatkan pelayanan 

pemerintah yang berkelanjutan. 

Pengukuran Kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk 

mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan 



efektivitas tugas-tugas pemerintah daerah serta pencapaian sasaran. Pengukuran dan kinerja 

merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa 

baik kinerjanya. Sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakan organisasi 

kearah yang positif, dan menghindari organisasi menyimpang jauh. Selanjutnya pemerintah 

daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan masyarakat perlu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan 

baik atau tidak.  

Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan 

yang dianggarkan. Tetapi analisis varians belum cukup untuk mengukur kinerja karena 

masih adanya berbagai keterbatasan (constrain). Keterbatasan analisis varians di antaranya 

terkait dengan kesulitan menetapkan signifikasi besarnya varians. 

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatu organisasi 

tersebut maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. 

Menurut Mardiasmo (2002 : 132) menyatakan pengertian efektivitas sebagai berikut : 

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 

yang harus dicapai”.  

Kegiatan Operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 

sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu 

unit organisasi. 

Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional serta untuk mendorong 

dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya 

operasional maka diperlukan anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional 

merupakan suatu komitmen manajemen dalam pelaksanaan pengeluaran biaya operrasional 

yang dilakukan oleh masing-masing manajer dalam melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Anggaran ini memberikan pedoman 

agar biaya yanag sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. 



Belanja Operasional bersifat berulang-ulang setiap tahunnya. Secara umum, 

pengeluaran yang termasuk dalam kategori anggaran operasional antara lain Belanja 

Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. 

Menurut Mardiasmo (2002 : 66) menyatakan pengertian Belanja Operasional atau 

rutin sebagai berikut : 

“Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun 

anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah”. 

Efektivitas Belanja Operasional dapat dilihat dari laporan realisasi belanja operasional. 

Laporan realisasi biaya operasional merupakan alat evaluasi anggaran. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis dapat menarik hipotesis sebagai 

berikut: 

“Terdapat Pengaruh yang positif antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 

Efektivitas Belanja Operasional”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

pendekatan studi kasus. Menurut Moh.Nazir (2003 : 63) metode penelitian deskriptif 

analisis dengan pendekatan studi kasus adalah :  

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang”. 

Sedangkan penelitian dilakukan penulis dengan 2 (dua) teknik yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

yaitu, penelitian secara langsung ke objek penelitian dengan cara : 

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara 

langsung objek yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

pejabat dan staf perusahaan yang berwenang mengenai masalah yang diteliti. 

 

 

 



2. Penelitian literatur (Literature Research) 

yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur–literatur, catatan–

catatan ilmiah, website yang dijadikan landasan teoritis untuk menjawab identifikasi 

masalah. 

 

1.7 Lokasi 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No.532 Bandung. Penelitian 

dilakukan kurang lebih satu bulan  mulai  tanggal 5 Agustus 2007 sampai  dengan 5 

September 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


