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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anggaran 

Dalam melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, 

maka serangkaian kebijakan pembangunan disegala bidang harus ditempuh, yang 

arahnya telah ditetapkan dalam GBHN, yang selanjutnya dijabarkan dalam 

program pembangunan lima tahun Nasional. 

Berdasarkan rencana atau program pembangunan tersebut, pemerintah 

menyusun APBN atau APBD sebagai anggaran operasional keuangan, dengan 

mekanisme penyusunannya adalah usulan dari bawah (bottom up) dengan 

kebijakan dari atas (top down), artinya semua usulan dari bawah ditampung, 

kemudian dirumuskan dan disusun anggarannya berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

negara atau daerah dari aspek ekonominya serta skala prioritas pembangunan dan 

proyeksi kemampuan keuangan negara atau daerah kedepan. 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran (budget) dalam arti sempit adalah rencana kerja 

keuangan. Sedangkan definisi anggaran dalam arti yang luas yaitu anggaran 

merupakan suatu proses yang terus menerus, yang dimulai dari tahap penyusunan 

anggaran sampai pada tahap pengesahan dan pertanggungjawaban oleh pihak 

yang terkait. 
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Setelah tahap terakhir tersebut, maka dimulai lagi tahap penyusunan 

anggaran untuk tahun anggaran baru, demikian seterusnya sehingga tahap-tahap 

tersebut merupakan lingkaran dan disebut sebagai daur anggaran (budget cyclus). 

Ada beberapa pengertian anggaran. 

Menurut M. Munandar (2001: 1) memberikan definisi bahwa : 

“Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 

meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 

moneter dan berlangsung untuk jangka waktu (periode) tertentu yang 

datang”. 

 

Sedangkan menurut M. Nafarin (2000: 9) memberikan definisi bahwa : 

“Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan 

suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 

Dari kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Melalui anggaran tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan 

dan pengeluaran untuk suatu periode dimasa depan, akan tetapi dapat pula 

diketahui penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. 

2. Anggaran adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan 

dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah 

untuk suatu periode dimasa depan maupun kebijaksanaan pemerintah untuk 

menutup pengeluaran tersebut. 

3. Disamping merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode dimasa 

depan, dari anggaran dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan 

pemerintah dimasa lalu. 

4. Melalui anggaran dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang 

hendak dicapai pemerintah dimasa yang akan datang. 
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2.1.2 Dasar dan Fungsi Anggaran 

Sedemikian penting arti anggaran, secara umum hal ini diatur dalam 

konstitusi suatu Negara, peraturan perundang-undangan atau dalam Standar 

Akuntansi Pemerintah. Di Indonesia anggaran diatur dalam pasal 23 ayat (1) UUD 

1945 dan diimplementasikan dengan disusunnya UU APBN setiap tahun. Selain 

itu untuk melaksanakan UU APBN tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai 

peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Pajak, UU Bea Masuk dan 

Cukai, Keppres APBN dan pelaksana lainnya. 

Menurut M. Nafarin (2000: 15) fungsi anggaran adalah : 

”1. Fungsi perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menurut 

pemikiran yang teliti danakan memberikan gambaran yang lebih 

nyata/jelas dalam unit dan uang. 

  2. Fungsi pelaksanaan 

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, 

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam 

mencapai tujuan sehingga anggaran merupakan alat penting 

untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan. 

  3. Fungsi pengawasan 

Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling) yang berarti 

bahwa mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan 

dengan cara : 

a. Memperbandingkan realisasi dengan rencana anggaran. 

b. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu 

(apabila terdapat penyimpangan yang merugikan)”. 

 

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran 

Menurut M. Nafarin (2000: 12) menyatakan bahwa penyusunan anggaran 

mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan Penyusunan Anggaran adalah: 

”a. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih 

sumber dan penggunaan dana 

b. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan 

digunakaan 
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c. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis 

penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan 

d. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat 

mencapai hasil yang maksimal 

e. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena 

dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat 

f. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap 

usulan yang berkaitan dengan keuangan”. 

 

Menurut M. Nafarin (2000: 12) menyatakan bahwa penyusunan anggaran 

mempunyai manfaat antara lain: 

”a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai 

c. Dapat memotivasi pegawai 

d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu 

f. Sumber daya, seperti : tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin 

g. Alat pendidikan bagi para manajer”. 

 

2.1.4 Klasifikasi Anggaran 

Menurut Muhammad Gade (2000: 51) menyatakan bahwa klasifikasi 

anggaran yang utama dibagi dalam empat jenis, yaitu : 

“1. Klasifikasi organik 

Yaitu pengelompokan anggaran menurut unit organisasi, 

misalnya untuk Departemen/Lembaga tertentu dan menunjuk 

seorang yang bertanggungjawab untuk unit tersebut 

2. Klasifikasi Fungsional 

Yaitu pengelompokan anggaran menurut tugas-tugas yang sama 

sesuai dengan fungsi tertentu, misalnya pengeluaran untuk 

pendidikan dijadikan satu kelompok 

3. Klasifikasi Ekonomis 

Yaitu pengelompokan anggaran untuk memberikan gambaran 

tentang kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi 

4. Klasifikasi Objek 

Yaitu pengelompokkan anggaran untuk tiap unit menurut 

kegiatan tertentu, misalnya anggaran untuk proyek”. 

 

 



 15 

2.2    Tinjauan Umum APBD 

Dalam kegiatan suatu organisasi baik kecil maupun besar apalagi 

organisasi pemerintah yang sangat luas dan kompleks memerlukan alokasi dana 

yang cukup memadai. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai program dan 

kegiatan organisasi pemerintah yang berkesinambungan. Pembiayaan yang 

berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang 

terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah), maka 

pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam APBD untuk 

melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. APBD itu 

sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung berusaha 

untuk menggunakan anggaran APBD sebaik mungkin untuk mewujudkan cita-cita 

pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) berlaku untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 

Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tatacara yang berlaku pada 

pemerintah pusat. 

 

2.2.1 Pengertian APBD 

Penyusunan APBD merupakan hal yang sangat penting dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi daerah. Oleh karena itu, haruslah disusun dan 

dipertimbangkan dengan seksama yang dalam pelaksanaannya haruslah sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan.  



 16 

Menurut Abdul Halim (2004: 24) menyatakan bahwa APBD adalah: 

“Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam 

bentuk angka dan enunjukan adanya sumber penerimaan yang 

merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target 

maksimal untuk suatu periode anggaran” 

 

 Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1874. Tentang 

pokok-pokok pemerintah di daerah, yang dinyatakan oleh Abdul Halim dan 

Mamesah (2000: 16), APBD dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“APBD sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana satu 

pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya 

guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 

tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambatkan perkiraan 

penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi 

pengeluaran-pengeluaran dimaksud” 

 

 Pengertian lain dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)  

oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung (2006) yaitu:  

“Sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang 

menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai 

pedoman penyusunan (R-APBD) dan (RP-APBD)” 

Dari ketiga pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan pemahaman 

dari pengertian APBD yaitu suatu rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk 

angka yang meliputi semua sumber-sumber pendapatan dan pemgeluaran-

pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai 

kepentingan daerah dan pihak lain dan merupakan kredit-kredit guna melakukan 

belanja untuk suatu anggaran tertentu. 

 



 17 

2.2.2 Fungsi APBD  

 Dalam buku yang diterbitkan oleh LAN RI (2006: 85) menjelaskan bahwa 

APBD sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena: 

a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat 

daerah yang bersangkutan . 

b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata 

dan bertanggung jawab. 

c. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah, 

umumnya kepada daerah khususnya karena APBD itu 

menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemeritah daerah. 

d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan 

terhadapdaerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. 

e. Merupakan suatu pemberian juasa kepada kepala daerah didalam 

batas-batas tertentu.  

 

2.2.3 Karakteristik APBD 

 Dalam reformasi keuangan daerah perubahan ditandai dengan pelaksanaan 

otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa dampak 

perubahan karakteristik APBD. Karakteristik APBD diera reformasi menurut 

Abdul Halim (2000: 4) adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban 

kepada daerah (pasal 38 PP No.108 Tahun 2000). 

2. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 

terdiri atas: 

a. Laporan perhitungan APBD 

b. Nota perhitungan APBD 

c. Laporan Aliran Kas 

d. Neraca Daerah dilengkapi dengan penilaian kinerja 

berdasarkan tolak ukur Renstra (Pasal 38 PP No. 105 Tahun 

2000). 

3. Pinjaman APBD tidak lagi termasuk kedalam pos pendapatan 

(yang menunjukan hak pemerintah daerah), tetapi masuk 

kedalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak 

pemerintah daerah). 

4. Masyarakat termasuk dalam unsure penyusunan APBD 

disamping Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPPD. 
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5. Indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup 

a. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. 

b. Perbandingan antara standar biaya dengan relisasinya. 

c. Target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar 

pelayanan yang diharapkan. 

6. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun 

anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan  APBD 

dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa 

jabatan kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD. 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa APBD pada era reformasi 

memiliki karakteristik struktur, perhitungan dan pertanggungjawaban yang dapat 

dikatakan sempurna. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerapan system 

akuntansi yang sempurna dan akuntabilitas merupakan salahsatu prinsip dasar 

penyusunan. Selain itu pengawasan terhadap APBD juga menjadi lebih ketat 

karena melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh DPRD. 

 

2.2.4 Skedul Penyusunan APBD 

Proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan 

anggaran. Proses ini memerlukan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang 

apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan 

dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Pencapaian konsensus 

alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses 

panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap 

yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering 

diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 

2006: 188). 
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Alur Proses dan Jadual Penyusunan APBD 

(Menurut Undang-Undang Nomor 17/2003) 

 Juni  Oktober  November 

 

DPRD 

 

 

PEMDA 

 

 

SKPD 

 

Gambar 2.1. Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD 

 

Proses penyusunan APBD (Pasal 17-20 UU Nomor 17/2003) dimulai 

dengan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun 

anggaran berikutnya sejalan dengan rencana pemerintah daerah sebagai landasan 

penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun 

berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan 

oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran 

berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan 

DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon 

anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat 

daerah. 

Berdasarkan kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara yang 

telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala satuan kerja perangkat daerah 

selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Kebijakan 
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Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan 

kinerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan 

belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. 

Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk 

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana 

kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah 

sebagai bahan penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD tahun 

berikutnya. UU Nomor 17/2003 tidak mengatur proses penyusunan dan 

pembahasan RKA-SKPD. UU Nomor 17/2003 menetapkan bahwa ketentuan 

lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah dengan peraturan daerah. 

Setelah dokumen rancangan PERDA mengenai APBD tersusun, 

pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD 

pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD antara pemerintah daerah dan DPRD dilakukan sesuai dengan 

undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam 

pembahasan PERDA RAPBD, DPRD dapat mengajukan usul yang 

mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 32/2004, 

rancangan PERDA kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama 

dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
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disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh 

Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

diterimanya rancangan PERDA kabupaten/kota dan rancangan Peraturan 

Bupati/Walikota tentang perjabaran APBD. 

Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang 

APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD 

terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. 

Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan 

pemerintah daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah 

daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD 

tahun anggaran sebelumnya. 

Tabel 2.1. Kalender penyusunan APBD berdasarkan Permendagri 

No.13/2006 

No Uraian Skedul 

1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 

2 Penyampaian rancangan KUA kepada 

kepala daerah 

Awal bulan Juni (1 bulan) 

3 Penyampaian rancangan KUA dari 

kepala daerah kepada DPRD 

Pertengahan bulan Juni (3 minggu) 

4 KUA disepakati antara Kepala Daerah 

dengan DPRD 

Minggu ke-1 bulan Juli (3 minggu) 

5 Penyusunan Rancangan PPAS 1 minggu 

6 Penyampaian rancangan PPAS ke 

DPRD 

Minggu ke-2 bulan Juli 

7 PPAS disepakati antara Kepala Daerah 

dengan DPRD 

Akhir bulan Juli (3 minggu) 

8 Penetapan pedoman penyusunan RKA 

SKPD oleh Kepala Daerah 

Awal bulan Agustus (1 minggu) 

9 Penyampaian Raperda APBD kepada 

DPRD  

Minggu ke-1 September 

10 Pengambilan keputusan bersama DPRD 

dan Kepala Daerah terhadap RAPBD 

Paling lama 1 bulan sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan (awal 

bulan Desember) 2 bulan 
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11 Penetapan hasil evaluasi 15 hari kerja (Pertengah an bulan Desember) 

12 Penetapan PERDA tentang APBD dan 

Raper KDH tentang penjabaran APDB 

bila sesuai hasil evaluasi 

Akhir Desember (31 Desember) 

13 Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi  7 hari kerja Akhir bulan Desember 

14 Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi  7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari 

Mendagri/Gubernur 

15 Penghentian dan pencabutan 

pelaksanaan PERDA tentang APBD 

bersama DPRD 

7 hari kerja Awal bulan Januari 

16 Penetapan PERDA APBD dan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD 

kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 

3 hari kerja setelah keputusan 

ditetapkan 

17 Penetapan PERDA APBD dan peraturan 

kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD 

31 Desember 

18 Penyampaian PERDA APBD dan 

peraturan kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD kepada 

Mendagri/Gubernur 

7 hari kerja 
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BAGAN ALUR: PROSES PENYUSUNAN APBD 

(Permendagri Nomor 13/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Bagan Alur Proses Penyusunan APBD 

 

Rancangan peraturan Kepala Daerah ditetapkan setelah memperoleh 

pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi 

kabupaten/kota. Jangka waktu pengesahan ditetapkan paling lama 15 hari 

terhitung sejak tanggal disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri bagi 

Provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Jika sampai dengan batas waktu 
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tersebut belum disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka dianggap telah 

disahkan dan Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah. 

 

2.2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran 

Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana 

kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun 

secara jelas dan spesifik, dan merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk 

mencapai tujuan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi 

tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran harus 

memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan 

dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja dengan 

kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah daerah. 

Menurut Kenis (1979) dalam Abdullah (2005), kejelasan sasaran anggaran 

merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik 

dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran 

anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh 

mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kenis (1979) dalam 

Mardiasmo (2001) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih 

produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong 

karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki 

sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja. 
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Kenis (1979) dalam Syafrial (2009) mengatakan kejelasan sasaran 

anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran 

anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang 

dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak 

termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Riyanto (2003) mengatakan 

hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran, 

dengan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat 

psychological attributes. 

Efektif atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh 

psychological attributes. Sehingga faktor-faktor individual tersebut berfungsi 

sebagai pemoderasi dalam hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja 

manajerial. 

 

2.2.6 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi 

aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh SKPD 

dan pengaruhnya terhadap tujuan anggaran mereka. Proses penganggaran 

pemerintah daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan dan kewajiban daerah melibatkan berbagai aparat daerah yakni 

mulai dari aparat SKPD, Sekretariat Daerah dan masyarakat dalam hal ini DPRD 

diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan melalui negosiasi terhadap sasaran anggaran, dan hal ini sangat penting 

karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap 
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pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan 

meningkatkan kinerjanya. 

Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran 

pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat 

pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk 

mencapai target anggaran. 

Pengertian partisipasi dalam proses penyusunan anggaran lebih rinci 

dijelaskan oleh French et al, (1960) dalam Krisler Bornadi Omposunggu dan Icuk 

Rangga Bawono (2006) sebagai suatu proses kerjasama dalam pembuatan 

keputusan yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang berpengaruh pada 

pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Disini partisipasi merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting yang menekankan pada proses kerjasama 

dari berbagai pihak, baik bawahan maupun manajer level atas. Dengan kata lain 

bahwa anggaran yang disusun tidak semata-mata ditentukan oleh atasan saja, 

melainkan juga keterlibatan atau keikutsertaan bawahan, karena para pekerja atau 

manajer tingkat bawah merupakan bagian organisasi yang memiliki hak suara 

untuk memilih tindakan secara benar dalam proses manajemen. 

Sebagian besar studi menunjukkan bahwa partisipasi anggaran lebih 

banyak membawa manfaat pada organisasi. Beberapa manfaat partisipasi dalam 

proses penyusunan anggaran antara lain (Siegel dan Marconi, 1989) dalam Krisler 

Bornadi Omposunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) : 

1. Seseorang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak saja task 

involved melainkan juga ego involved dalam kerjasama. 
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2. Keterlibatan seseorang akan meningkatkan rasa kebersamaan dalam 

kelompok, karena dapat meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok di 

dalam penetapan sasaran, serta dapat mengurangi rasa tertekan. 

3. Keterlibatan seseorang akan mengurangi rasa keperbedaan di dalam 

mengalokasikan sumber daya di antara unit-unit yang ada di organisasi. 

Aimee & Carol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga 

negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan 

penggunaan input warga negara dalam operasional bisa membantu dewan dalam 

menjalankan tanggungjawabnya untuk mewakili konsituen dan memberikan visi 

dan arahan kebijakan jangka panjang. 

 

2.3 Kinerja Manajerial Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai 

oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pada suatu periode 

tertentu. Menurut Stoner (2008:477) kinerja (performance) merupakan kuantitas 

dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. 

Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang 

dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. 

Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-

kegiatan manajerial, seperti: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, 

pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 2003). 
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Kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekolompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika 

(Prawirosentono, 2007). 

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD 

dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok 

dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran 

kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu pengevaluasian 

kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accounntability 

pemerintah daerah yaitu kepada masayarakat atas amanah yang diberikan 

kepadanya. 

 

2.3.1 Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya 

desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan 

desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai 

pada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam hal ini pengelola keuangan daerah 

diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan 

keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan 

serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang 

menjadi tanggungjawabnya (Coralie dalam Rohman, 2007). 
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Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau 

unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya 

dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang 

diidentifikasi dengan suatu posisi (Mitzberg dalam Herminingsih, 2009). Mitzberg 

menjelaskan bahwa manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan 

statusnya di dalam melaksanakan tuga-tugas yang dipercayakan antara lain : 

1. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan 

peran sebagai forehead, leader, dan liaison (penghubung). 

2. Peran informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan 

perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai spokesperson. 

3. Peran penagambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai 

entrepreneur, disturbance handle, resources allocator dan negotiator. 

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan diatas, akan membutuhkan 

sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja 

sejajar, menjalankan negosiasi, emmotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, 

membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan 

dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang 

ada. Disamping itu seorang manajer perlu untuk introspeksi mengenai tugas dan 

perannya sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. 

Peran manajer pengelolaan keuangan daerah memungkinkan tercapainya 

kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif 

(Rohman, 2007). Peran menunjukkan partisipasi seorang dalam mewujudkan 

tujuan organisasi. Desentralisasi memberikan kesempatan pengelola keuangan 
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daerah untuk mendorong kreatifitas pengelola keuangan daerah. Individu yang 

terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih 

keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi 

(Rohman, 2007). 

 

2.4 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Ketepatan Waktu dalam 

Penyusunan APBD 

2.4.1 Faktor Hubungan Eksekutif dan Legislatif  

Tahapan penyusunan APBD diwarnai dengan hubungan yang tercipta 

antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan APBD kedua pihak 

tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat 

mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila sebaliknya 

hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada 

penyusunan APBD. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada 

penyusunan APBD adalah hubungan keagenan.  

Hubungan keagenan memperlihatkan adanya prinsipal dan agen serta 

terjadinya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memiliki empat 

ciri sebagaimana dinyatakan oleh Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan 

Abdullah (2006), yakni terjadi informasi asimetrik, adanya prinsipal maupun 

agen, timbul konflik kepentingan, dan adanya usaha prinsipal untuk mengurangi 

masalah keagenan. Ciri-ciri pada pendelegasian tersebut secara tidak langsung 

dapat menjadi ciri dari hubungan keagenan yang terjadi antar eksekutif dan 
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legislatif serta dapat ditemukan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diketahui bahwa hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak selaras 

dan lebih mengarah pada keagenan merupakan salah satu faktor penyebab 

keterlambatan dalam penyusunan APBD. Hubungan tersebut menghambat proses 

penyusunan APBD yang efektif dan efisien.  

 

2.4.2 Faktor Latar Belakang Pendidikan  

Latar belakang pendidikan menunjukkan kemampuan dan bidang ilmu 

yang dikuasai oleh seseorang selama menempuh jalur pendidikan formal. Bidang 

ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD 

hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Oleh karena itu, anggota dari 

organisasi sektor publik khususnya yang terlibat dakam penyusunan APBD 

hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan 

anggaran. Selain itu latar belakang pendidikan memperlihatkan pula kompetensi 

dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan.  

Penempatan pegawai secara tepat sesuai dengan bidang ilmu dan 

pendidikan yang dimiliki dapat menjadi salah satu cara untuk melibatkan pihak 

yang memiliki kompetensi terkait penganggaran dalam penyusunan APBD. Hasil 

analisis faktor menunjukkan latar belakang pendidikan sebagai wujud kompetensi 

apabila tidak memiliki kesesuaian dengan kegiatan penganggaran dapat menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan APBD. Hal 
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itu berkaitan dengan penempatan pihak yang kurang berkompeten dalam 

penyusunan APBD sehingga proses penyusunan APBD dapat terhambat. 

  

2.4.3 Faktor Indikator Kinerja  

Salah satu instrumen penting dalam APBD adalah indikator kinerja. 

Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan 

kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi sektor 

publik, sebagaimana dinyatakan BPKP (2005). Indikator kinerja memiliki peran 

penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari 

pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun dengan 

berbasiskan pada kinerja. Indikator kinerja terdiri dari input, output, efisiensi, 

kualitas, dan outcome. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam 

menentukan indikator kinerja yang tepat adalah standar pelayanan minimum, 

ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, 

tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala di masa akan datang, dan dasar untuk 

menetapkan prioritas anggaran.  

Selain faktor-faktor di atas dalam menentukan indikator kinerja terdapat 

kriteria yang harus dipenuhi. BPKP (2005) menyatakan bahwa indikator kinerja 

harus memenuhi kriteria yang terdiri dari spesifik, dapat diukur, relevan, dan tidak 

bias. Penentuan indikator kinerja dalam penyusunan APBD bukanlah hal yang 

mudah. Tahapan penentuan indikator kinerja merupakan proses komplek dan 

harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Tanpa adanya fasilitas dan sarana yang 

memadai maka penentuan indikator kinerja dapat menjadi sulit dan membutuhkan 



 33 

waktu yang lama yang berpengaruh pada ketepatan waktu APBD untuk 

ditetapkan.   

 

2.4.4 Faktor Komitmen  

Komitmen adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak di 

dalam organisasi untuk secara bersama melaksanakan tugas dan fungsi secara baik 

dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari organisasi. Pada 

penyusunan APBD pihak-pihak yang terlibat hendaknya memiliki komitmen yang 

tinggi untuk melaksanakan penyusunan APBD secara tepat waktu serta 

melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adanya 

komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan 

APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin 

dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat 

menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusun APBD untuk 

menyelenggarakan tahapan penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien, 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

2.4.3 Faktor Penyusun APBD  

Penyusun APBD merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

penyusunan APBD, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Penyusun 

APBD dari kedua pihak tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok , 

yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD), dan Badan Anggaran (Banggar). SKPD dan TAPD berasal dari pihak 
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eksekutif sedang Banggar merupakan bagian dari legislatif. Pihak yang berperan 

dan terlibat langsung dalam penyusunan APBD dapat berpengaruh terhadap 

penyusunan APBD, termasuk dalam kaitannya dengan terjadinya keterlambatan 

dalam penyusunan APBD. Berbagai bentuk perilaku dan aktivitas serta 

kemampuan pihak penyusun APBD yang tidak sesuai dan bersinergi dapat 

menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD.  

 

2.5 Review Penelitian Terdahulu 

Chitra Ariesta Pandan Wangi Irwan Taufiq Ritonga (2010), dengan judul 

penelitian “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam 

Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 

2008-2010)”.  Penelitian telah mengidentifikasi terdapat 5 faktor yang merupakan 

faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Kelima 

faktor tersebut terdiri dari faktor hubungan eksekutif dan legislatif; faktor latar 

belakang pendidikan; faktor indikator kinerja; faktor komitmen; dan faktor 

penyusun APBD. Kelima faktor tersebut memiliki total persentase varian sebesar 

70,983%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelima faktor tesebut secara 

keseluruhan memberikan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyusunan APBD 

sebesar 70,983% dan sisanya 29,017% dipengaruhi oleh faktor lainnya selain dari 

kelima faktor tersebut.  

Norsain (2010), penelitian dengan tema “Identifikasi Faktor-faktor 

Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD Studi Kasus 

Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010”. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa ada lima faktor penyebab keterlambatan penyusunan APBD. 

Faktor tersebut adalah (1) faktor pemahaman hukum dan peraturan perundang-

undangan, (2) faktor indikator kinerja, (3) faktor hubungan eksekutif dan legislatif 

, dan (4) faktor komitmen. 

Ach. Helmi Hasan, Bambang Haryadi, dan Yuni Rimawati (2011), 

penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Terhadap 

Keterlambatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten X)”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) 

keterlambatan APBD kabupaten X disebabkan karena terlambatnya penyusunan 

APBD yang dilakukan oleh eksekutif sehingga menyebabkan terlambatnya 

pengajuan APBD kepada legislatif, (2) komunikasi dan kerja sama yang terjalin 

antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan rancangan KUA dan 

PPAS serta rancangan APBD di dominasi oleh kepentingan politik. Adanya 

perbedaan kepentingan politik berdampak pada lamanya proses pembahasan 

sehingga menyebabkan terlambatnya pengesahan KUA dan PPA serta APBD, (3) 

APBD dijadikan sebagai suatu ajang tawar menawar kepentingan eksekutif dan 

legislatif untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (partai politik) yang 

dilakukan dengan memanfaatkan wewenang yang dimiliki kedua lembaga 

tersebut. 

Indra Bastian (2008), penelitian dengan tema “Keterlambatan APBD 

Dalam Analisis Siklus”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa solusi yang 

hendak dipecahkan agar tidak terjadi keterlambatan APBD adalah: (1) Konsensus 

antara Gubernur/Bupati/Walikota, dan, Ketua DPRD, tentang teknis penyusunan 
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anggaran dengan fokus perencanaan, (2) Intervensi kepemimpinan bersama, atas 

persiapan dan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, (3) Pembahasan 

Komisi DPRD tentang KUA dan PPAS, lebih difokuskan pada persetujuan 

program dan kegiatan, (4) Penetapan Renja dan RKPD di bulan Juli-Agustus, (5) 

Penetapan standar harga, di tahun anggaran berikutnya pada bulan Juli, (6) 

Rekapitulasi RKA SKPD, lebih merupakan implementasi standar harga pada 

kesepakatan satuan unit, dari program dan kegiatan yang telah disetujui, dalam 

Renja dan RKPD, (7) Pembahasan Komisi dan Panja Anggaran DPRD, lebih 

berfokus pada pengalihan waktu program dan kegiatan sesuai dengan kapasitas 

dana. 

Muh Andrianto (2011). Judul penelitian “Evaluasi Penyusunan Anggaran 

Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karanganyar”. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahap-tahap dalam 

proses penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 

sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan 

Permendagri No. 59 Tahun 2007. Akan tetapi, walaupun setiap tahapan telah 

dilaksanakan namun Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum 

melaksanakan aturan-aturan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut 

dengan konsisten. Hal ini dapat dilihat dengan belum sesuainya dalam jadwal dan 

indikator kinerja. Didalam alokasi belanja, walaupun Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karanganyar telah menggunakan angaran kinerja akan tetapi cara yang 

dilakukan dalam alokasi belanja masih menggunakan cara incremental. 
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Ringkasan review penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut: 

Peneliti Judul Metode Analisis Persamaan Perbedaan 

Chitra Ariesta 

Pandan Wangi 

dan Irwan Taufiq 

Ritonga (2010) 

Identifikasi 

Faktor-Faktor 

Penyebab 

Terjadinya 

Keterlambatan 

Dalam 

Penyusunan 

APBD 

exploratory 

factor analysis 

(EFA) 

Faktor penyebab 

terjadinya 

keterlambatan 

dalam 

penyusunan 

APBD, yaitu 

faktor hubungan 

eksekutif dan 

legislatif; faktor 

latar belakang 

pendidikan; 

faktor indikator 

kinerja; faktor 

komitmen; dan 

faktor penyusun 

APBD 

Komunikasi 

eksekutif dan 

legislatif tidak 

efektif; SKPD 

minim dengan 

latar belakang 

pendidikan 

terkait 

penganggaran; 

Kesulitan 

menerjemahkan 

indikator kinerja 

dalam APBD; 

Belum ada 

kemauan kuat 

untuk 

menerapkan 

anggaran 

partisipatif; dan 

minimnya 

pelatihan dan 

pendidikan yang 

diikuti SKPD 

terkait 

penganggaran 

Norsain (2010) Identifikasi 

Faktor-faktor 

Penyebab 

Terjadinya 

Keterlambatan 

Dalam 

Penyusunan 

APBD Studi 

Kasus Kabupaten 

Sumenep Tahun 

Anggaran 2007-

2010 

exploratory 

factor analysis 

(EFA) 

Faktor penyebab 

keterlambatan 

penyusunan 

APBD ada 

empat, yaitu 

faktor 

pemahaman 

hukum dan 

peraturan 

perundang-

undangan, faktor 

indikator kinerja, 

faktor hubungan 

eksekutif dan 

legislatif, dan 

faktor komitmen 

Faktor penyebab 

ketepatan dalam 

penyusunan 

APBD ada lima, 

yaitu faktor 

hubungan 

eksekutif dan 

legislatif; faktor 

latar belakang 

pendidikan; 

faktor indikator 

kinerja; faktor 

komitmen; dan 

faktor penyusun 

APBD 

Ach. Helmi 

Hasan, Bambang 

Haryadi, dan 

Yuni Rimawati 

Analisis 

Hubungan 

Eksekutif Dan 

Legislatif 

penelitian 

kualitatif dengan 

studi kasus 

Faktor 

Keterlambatan 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Hanya 1 faktor, 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 5 faktor 
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(2011) Terhadap 

Keterlambatan 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Belanja Daerah 

yaitu Hubungan 

Eksekutif Dan 

Legislatif 

Keterlambatan 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Muh Andrianto 

(2011) 

Evaluasi 

Penyusunan 

Anggaran Dan 

Alokasi 

Anggaran 

Belanja Daerah 

Penelitian 

deskriptif dengan 

pendekatan studi 

kasus 

Penyusunan 

APBD 

Penelitian Muh. 

Andrianto 

dilakukan 

dengan tujuan 

untuk 

mengevaluasi 

proses 

penyusunan 

anggaran 

keuangan dan 

pengalokasian 

anggaran belanja. 

Penelitian 

sekarang dengan 

tujuan 

mengetahui  

faktor-faktor 

pendorong 

ketepatan waktu 

dalam 

penyusunan 

APBD. 

 

 


