
 
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah        

Reformasi pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia merupakan awal dari 

perubahan kehidupan untuk bangsa Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan 

krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berlanjut kepada krisis multi-dimensi. 

Salah satu perubahan yang paling penting untuk menunjang kesejahteraan 

masyarakat Indonesia adalah pada bidang sistem pemerintahannya. Reformasi 

tersebut tidak hanya mengubah politik kehidupan bangsa Indonesia, namun 

tatanan pemerintahannya pun berubah. Hal ini juga terlihat pada perubahan sistem 

pemerintahan di tingkat daerah. Sejak tahun 2001, setelah diberlakukan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah 

melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah 

yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Namun seiring berjalannya 

waktu, isi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi 

daerah sehingga diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintah Daerah.                                                                 

Isu yang muncul dan menjadi perdebatan dalam reformasi akuntansi 

pemerintah di Indonesia adalah perubahan single entry menjadi double entry.  

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan 

alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya 

tuntutan perwujudan good public governance, perubahan tersebut dipandang 

sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian double 

entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. 
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dalam mardiasmo,2006) Disamping sistem pencatatan, isu 

penting lainnya dalam akuntasi pemerintahan adalah basis pencatatan yang 

digunakan (basis kas atau basis akrual). Dalam standar akuntansi pemerintahan 

(PP No. 24/2005) basis pencatatan yang digunakan adalah cash toward accrual. 

Dengan basis pencatatan ini, untuk realisasi pendapatan, belanja, dan penerimaan 
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dan pengeluaran pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan untuk 

mencatat aset, kewajiban dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual. Dalam 

pelaksanaan basis pencatatan ini dikembangkan teknik jurnal kolorari ini tidak 

ditemukan dalam akuntansi komersial. ( www.google.com.) . 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 mengimplementasi 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.       

Menurut Mardiasmo (2002 : 69) menyatakan sebagai berikut: 

Perbedaan antara anggaran yang lama (Traditional Budget) dengan Anggaran 

kinerja (Performance Budget) adalah bahwa pendekatan histori pada anggaran 

sebelumnya menempatkan penekanan utama pada apa saja yang akan diterima 

dan dibelanjakan, bukan pada tujuan dari pengeluaran yang bersangkutan. 

http://www.google.com


 
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 mengalokasikan 

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 pemanfaatkan sumber daya nasional, serta pertimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang dilaksankan dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.            

Agar pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi 

warganya, maka otonomi uang yang 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 Belanja Daerah terdiri dari uraian 

Pendapatan, yaitu: semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu yang menjadi hak 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. Efektifitas 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 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 

penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan 

dalam skripsi yang berjudul: 

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Belanja 

Operasional Pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

  



 
1.2  Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas 

Pendidikan Kota Sukabumi 

2. Bagaimana Efektivitas Belanja Operasional Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

3. Bagaimana Pengaruh Anggaran berbasis kinerja terhadap Efektifitas Belanja 

Operasional pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.  

1.3  Maksud dan Tujuan 

       Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

maksud serta tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Efektifitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada 

Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

2. Untuk mengetahui efektivitas belanja Operasional Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 

Efektivitas Belanja Operasional Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.  

1.4  Kegunaan Penelitian       

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat-

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat berguna karena dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan dapat memperoleh pemahaman mengenai masalah Anggaran 

berbasis Kinerja dan pengaruhnya dengan Efektivitas Belanja Operasional 

Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini diajukan untuk 

memenuhi   dan   melengkapi    salah    satu    syarat    dalam     menempuh    



 
Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Instansi Pemerintah 

     Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan dan 

mengevaluasi tata cara penetapan anggaran dan belanja yang sedang dijalankan 

saat ini. 

3. Bagi Pihak Lain 

    Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang serupa, serta dapat 

memberikan pengetahuan mengenai pentingnya anggaran berbasis kinerja 

dalan suatu instansi pemerintahan.  

1.5  Kerangka Pemikiran 

Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah lebih mendekatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau 

dan mengontrol penggunaan sumber daya yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan persoalan tersebut, 

sebaiknya penggunaan dana masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan value vor money.          

Anggaran secara sederhana merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi informasi mengenai pendapatan 

aktivitas dan belanja dalam satuan moneter. Selain itu anggaran juga berisi 

estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.    

Menurut Mardiasmo (2002:61) mendefinisikan Anggaran sebagai 

berikut:                                                                      

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 
ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 
metode untuk mempersiapkan suatu anggaran .    



 
Sedangkan menurut National Committee on Govermental Accounting 

(NCGA) saat ini Govermental Accounting Standard Board (GASB) 

mendefinisikan anggaran sebagai berikut:            

Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup 

estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang 

diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu .  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

perencanaan yang dikembangkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin 

dicapai dan sesuai dengan tanggung jawabnya kepada publik. Sehingga anggaran 

berbasis kinerja dapat menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur dan 

tanggung jawab kinerja pemerintah.                                

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 bertanggungjawab dan merupakan rencana operasional 

keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan 

keseharian daerah dan proyek pembangunan daerah dalam suatu anggaran tertentu 

dan dasar 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 ukur dan tanggungjawab 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 efesiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran 
tersebut .        

Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan Pertanggungjawaban 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 input dan output yang dihasilkan oleh program dan pelayanan 

mereka. 

 

Menetapkan target pencapaian input dan output 

 

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 

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 terutang dalam perumusan 
skema strategis suatu organisasi .        

              



 
Kinerja pemerintah daerah dapat di ukur melalui evaluasi terhadap 

pelaksanaan APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya 

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

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.   

Menurut Mardiasmo (2002 : 42) mendefinisikan Penilaian kinerja 

sebagai berikut: 

Penilaian Kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. 
Pengendalian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi 
dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.   

Dalam penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan 

indikator kinerja kunci (key performance indicator ) dan satuan ukur untuk 

masing-masing aktivitas yang dilakukan. 

Menurut Mardiasmo (2002 : 43) mendefinisikan Pengukuran Kinerja 

sebagai berikut:  

Suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, 
menganalisa, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi 
dan efektifiitas 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 menggerakkan organisasi kearah yang positif, dan 

menghindari organisasi menyimpang jauh. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai 

pihak yang diserahi tugas yang 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 anataranya 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 operasional yang dilakukan oleh masing-masing manajer dalam 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang tugas masing-

masing. Anggaran ini memberikan pedoman agar biaya yang sesungguhnya tidak 

melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran.    

Belanja operasional bersifat  berulang-ulang setiap tahunnnya. Secara 

umum, pengeluaran yang termasuk dalam kategori anggaran operasional antara 

lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.  

Menurut Mardiasmo (2002:66) menyatakan 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.              

Menurut Penelitian Sebelumnnya:Dengan judul Analisis Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD) 

studi kasus pada DIPENDA Kabupaten Cirebon,(Desi Amelia :2006).Menyatahan 

bahwa Analisis Penerapan anggaran Berbasis Kinerja Dapat Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah .Walaupun perbedebadaan berdasarkan kerangka 

pemikiran adalah dengan judul Pengaruh anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Efektivitas Belanja Operasional studi kasus pada Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi , penulis dapat mengambil hipotesis Terdapat Pengaruh yang 

positif antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Belanja 

Operasional

  

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan survei pada suatu 

organisasi dengan 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 .  

Untuk menunjang analisis tersebut perlu didukung oleh data primer 

maupun data sekunder.Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Data primer, penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan (field 

research) yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan 

penelitian terhadap objek yang dilakukan dengan cara:  



 
a. Observasi 

     Yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas perusahaan yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti 

b. Wawancara 

     Yaitu hanya tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan 

gambaran secara umum mengenai masalah khusus yang di teliti. 

2. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (lybrary 

research)yaitu pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari bahan-

bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan seperti buku 

literatur, majalah-majalah, dan sebagainya.  

1.7  Lokasi & Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan penelitian dengan beberapa 

pegawai yang berkaitan dalam anggaran belanja pada kantor Dinas Pendidikan 

Kota Sukabumi Jl. Pelabuhan 2 Km,5 no.619 Sukabumi-43168. Tlp (0266) 

221766. Waktu penelitian dilaksanakan mulai 27 Mei sampai dengan 27 Juni 

2010.   

                 

              

             


