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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat 

dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi 

pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus 

dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian 

kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu 

pekerjaan atau aktivitas.  

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para 

ahli yaitu: 

Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi 

Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Imformasi Akuntansi” 

yaitu “serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan”.  

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih yang disusun untuk menjamin 

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi (Zaki 

Baridwan, 2000:3) 

Menurut Narko (2007:3) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti 

dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur adalah suatu serangkain 
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kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala 

transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara beragam. 

Menurut Ardiyos (2004:73) “prosedur adalah suatu bagian system yang 

merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang 

ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi 

berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”. 

Sedangkan menurut Nafarin (2004:9) prosedur merupakan suatu urutan-

urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin 

pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara 

atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara 

berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang 

seragam. 

Menurut Azhar susanto (2004 : 264) prosedur adalah rangkaian aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 

Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penengan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. 

2.1.1 Karakteristik Prosedur 

Menurut Mulyadi (2001:6) karakteristik prosedur diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 
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b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang 

baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung 

jawab. 

e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 

Dengan demikian karakteristik prosedur dapat menunjang tercapaiinya 

tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan urutan-urutan yang logis  serta 

menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 

 

2.1.2 Manfaat Prosedur 

Adapun manfaat dari prosedur menurut Mulyadi (2001:6) adalah sebagai 

berikut: 

a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan 

dimasa yang akan datang. 

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. 

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluruh pelaksana. 

d. Membantu dalam usaha menginkatkan produktifitas kerja yang lebih 

efektif dan efisien. 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan. 

Dengan demikian prosedur memiliki manfaat untuk  mempermudah 

langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yan berulang-ulang menjadi rutin, 
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menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas 

kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan. 

 

2.2 Pengertian Penetapan 

Penetapan atau keputusan adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan 

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 

konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan 

badan hukum perdata (pasal 1 Angka 3 UU No. 5 Tahun 1986). 

 

2.3 Pengertian Anggaran 

Pada umumnya setiap perusahaan melakukan proses penyusunan anggaran 

dimana anggaran memegang peranan yang sangat penting dalam suatu instansi 

pemerintahan. Karena jika suatu instansi pemerintahan tidak mempunyai 

anggaran maka kemungkinan besar dalam jangka pendek instansi pemerintahan 

berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali (at 

any cost). 

Istilah anggaran dimaksudkan untuk memberikan jaminan tentang program 

jangka panjang, dan mencakup pangsa pasar, produk dan teknologi produksi, 

kepegawaian keuangan, citra instansi pemerintahan system informasi manajemen, 

budaya instansi pemerintahan dengan biaya sesuai dengan yang direncanakan 

sebelumnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang anggaran, 

penulis akan mengutip beberapa definisi anggaran: 
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Menurut Munandar (2007 : 714) anggaran adalah Anggaran merupakan 

suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi kegiatan perusahaan, 

yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 

(periode) tertentu yang akan datang.  

Menurut Supriyono (1999 : 34) anggaran adalah Suatu rencana terinci yang 

dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk mewujudkan sumber-

sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu.  

Menurut Handoko (2003 : 377) pengertian anggaran adalah Anggaran 

merupakan kuantifikasi rencana pemasaran, produksi dan keuangan yang 

digunakan untuk mengarahkan operasional pendapatan, biaya, aktiva, kewajiaban 

dan kegiatan usaha lainnya.  

Menurut Mardiasmo (2008) 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. Pada prinsipnya anggaran 

merupakan suatu rencana keuangan yang mencerminkan semua unsur kegiatan 

operasional dalam suatu perusahaan atau lembaga secara terperinci. Oleh karena 

itu diperlukan koordinasi serta pengawasan agar pelaksanaan dari rencana tersebut 

tidak menyimpang dari yang telah direncanakan sebelumnya.  

Anggaran memiliki peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan 

evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Karena anggaran memiliki 

kedudukan penting, suatu unit pemerintah harus mencatat anggaran serta 
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melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran 

dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. 

 Dari pengertian anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Formal karena anggaran disusun dengan sengaja dan bersunguh-sungguh 

dalam bentuk tulisan.  

b. Sistematis karena anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan 

suatu logika. 

c. Menyeluruh, karena mencakup semua aktifitas dari kegiatan usaha 

perusahaan. 

d. Terkoordinasi karena anggaran dari berbagai bagian dalam perusahaan 

harus dipadukan secara harmonis.  

e. Rencana dalam melaksanakan perencanaan-perencanaan, manager harus 

memperhatikan hal-hal apa saja yang ada didalam jangkauannya dan hal 

apa pula yang ada diluar kekuasaannya. 

f. Satuan uang, karena uang merupakan alat moneter perhitungan yang 

universal. 

g. Kegiatan operasi, anggaran perusahaan bertujuan untuk menyajikan angka 

rupiah dari pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan terjadi.  

h. Sumber daya, perusahaan haruslah membuat perencanaan mengenai 

sumber-sumber yang ajan diperlukan agar rencana dapat direalisasikan. 

i. Periode tertentu dimasa yang akan datang, setiap perusahaan haruslah 

menetapkan kapan berlakunya atau digunakannya anggaran tersebut. 
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j. Setiap manager dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil 

keputusan. 

k. Keputusan yang diambil manager tersebut merupakan pelaksanaan fungsi 

manager dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang 

direncanakan dimasa yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, 

rencana dan program-program organisasi yang akan dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka. Angka-angka perencanaan ini menjadi standar untuk mengukur 

pelaksanaan rencana dimasa yang akan datang. 

Penelitian ini berpedoman kepada Undang-Undang No 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

UU No. 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa APBD adalah suatu rencana 

keuangan yang disusun oleh pemda secara tahunan melalui pembahasan dan 

persetujuan antara pemda dengan DPRD yang kemudian disahkan dalam Perda. 

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyusunan APBD tergantung 

hubungan antara pemda (Bupati/eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Hubungan 

yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan 

efisien dan sebaliknya. 
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1. Tujuan anggaran 

Tujuan anggaran adalah meramalkan transaksi dan kejadian 

financial dan non financial dimasa yang akan datang dan mengembangkan 

informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. 

Menurut Hansen Women 2001 : 714) tujuan anggaran adalah : 

a. Anggaran mendesain para manager untuk membuat rencana. 

b. Anggaran memberikan informasi sumber daya yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan pengembilan keputusan. 

c. Anggaran membantu penggunaan sumber daya dan para pegawai 

dalam menenetapkan tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja selanjutnya. 

d. Anggaran meningkatkan komunikasi dan koordinasi. 

Menurut Munandar (2007 : 714) tujuan anggaran: 

a. Sebagai pedoman kerja 

Untuk memberikan arah target-target yang harus dicapai oleh instansi 

pemerintahan dimasa yang akan datang. 

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

Agar setiap bagian instansi pemerintahan dapat saling bekerja dengan 

baik, sebagai pendukung agar sasaran yang ditetapkan dapat terwujud. 

c. Sebagai alat pengwasan kerja 

Yaitu sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi 

(menilai) realisasi instansi pemerintahan.  
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2.4 Pengertian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya 

merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam  

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun  

kabupaten dan kota. 

Menurut Saragih (2003:127) APBD merupakan suatu gambaran atau tolak 

ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi 

perekonomian daerah.  Artinya, jika perekonomian daerah mengalami 

pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan 

daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak daerah. 

Menurut Mamesah (1995:19) APBD adalah “Rencana operasional 

keuangan daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran  

setinggi-tingginya  guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah  

dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan 

penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.   

Menurut (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002), “Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang  

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD”.  

Menurut Mardiasmo (2002 : 9), “APBD merupakan instrumen kebijakan 

yang utama bagi pemerintah daerah”.  Sebagai instrumen kebijakan, anggaran 
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daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan 

efektivitas. 

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar 

pendapatan dan pengeluaran, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan 

datang, alat untuk membantu mengambil keputusan dan perencanaan 

pembangunan, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi 

semua aktivitas dari berbagai unit kerja. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya 

merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di 

dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi 

dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002).   

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah  

daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, 

sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan 

output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya 

merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 

dalam Fozzard 2001). 

Menurut Halim (2004:15): Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya 

sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya 
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yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang 

merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, 

jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode 

anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.  

Menurut (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14), “Anggaran pendapatan  

dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan  

tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.” 

Sedangkan menurut (UU No. 33 Tahun 2004) menyatakan, bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut 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.  

Berdasarkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006), “APBD merupakan 

dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 

1 Januari sampai 31 Desember.”  

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004: 15-16) adalah sebagai berikut: 

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya 

biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 

yang akan dilaksanakan. 

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangan dalam bentuk angka. 

d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 
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Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah  

Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu  

dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum 

APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk 

penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan 

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian 

diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama 

sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).   

 

2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Proses penetapan APBD adalah proses politik dengan tahapan yang cukup 

rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dimana terjadi proses tawar-

menawar antara eksekutif dan legislatif, serta merupakan pencerminan kekuatan 

relatif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut, yang masing-

masing memiliki kepentingan berbeda terhadap APBD tersebut. Anggaran yang 

ditetapkan tersebut dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan 

eksekutif. 

Jika ingin menghasilkan anggaran yang lebih baik, secara sistematis dan 

sesuai dengan  tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintahan, 

diperlukan suatu prosedur anggaran tersebut. 

Beberapa persyaratan perlu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah antara lain : 
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a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bersifat realistis, dalam 

arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu tidak terlalu 

optimis dan tidak terlalu pesimis.  

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bersifat luwes, yang 

berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak terlalu kaku 

sehinga berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin 

berubah.  

Menurut Darise (2008)  penyusunan APBD merupakan proses 

penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan 

anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran 

(budget operational planning). Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk 

kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan 

operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis 

fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi 

sumber daya keuangan. 

Proses penyusunan APBD merupakan suatu kegiatan yang utuh dan terpadu 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran. Peraturan-

peraturan pemerintah mengenai keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan 

keuangan makin informatif, APBD terdiri dari tiga bagian yaitu penerimaan, 

pengeluaran dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategoti baru yang belum 

ada pada APBD di era Pra reformasi. 

Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, 

yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah, hal ini sesuai dengan definisi 
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pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu 

menjadikan hak Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam APBD mungkin terdapat 

surplus atau defisit. Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, Pemerintah 

Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) dan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program, Kegiatan 

dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip- prinsip kinerja dengan Surat Edaran 

Kepala Daerah. 

Sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut. 

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKP 

e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD 

f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penetapan 

APBD 

Berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan surat 

edaran kepala daerah yang di dalamnya memuat Kebijakan Umum APBD (KUA) 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang ditetapkan, Pemerintah Daerah 

melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) menyusun Rancangan APBD. 

Rancangan APBD yang disusun, merupakan agregasi dari usulan-usulan yang 

telah disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah daerah yang 
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dituangkan dalam masing-masing Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian  yang dilakukan oleh Nurhayati (2008) dengan artikel 

yang berjudul “pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2006” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD kota Padang Panjang terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah tentang APBD yang membedakan penulis yaitu penulis meneliti masalah 

prosedur penetapan APBD sedangkan Nurhayati meneliti pengawasan 

pelaksanaan perda. 

Menurut penelitian Mukhlas (2016) dengan skiripsi berjudul “Analisis 

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Indragri Hilir Periode 2014-2019 dalam 

Pengawasan APBD” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan 

dalam pelaksanaan APBD yang membedakan dengan penulis yaitu peneliti 

masalah keterlambatan pengesahan APBD sedangkan Muklas meneliti masalah 

pengawasan APBD. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Tio (2012) dengan skripsi berjudul 

“Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2011 Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemetintah 

Daerah” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan APBD 

sesuai dengan Peraturan daerah, yang membedakan dengan penulis yaitu penulis 



 

 

30 

meneliti prosedur penetapan APBD sedangkan Tio meneliti pengawasan DPRD 

terhadap pelaksanaan APBD. 

Pada tahun 2014 penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fahma Setiawan 

dengan judul “pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah 

Kabupaten Subang” penelitian ini  bertujuan untuk menggambarkan bahwa 

bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam 

pengelolaan anggaran APBD sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan fungsi 

DPRD. Sedangkan yang membedakan dengan penulis meneliti penyusunan 

APBD Kabupaten Kuantan Singingi. 

Selanjutnya pada tahun 2014 penelitian yang dilakukan oleh ARAS AIRA 

dengan jurnal berjudul “pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran 

terhadap efektivitas pengawasan anggaran (Studi Empiris Pada Kabupaten 

Kampar) penelitian ini memberikan suatu gambaran pengetahuan terhadap 

anggota DPRD tentang anggaran yang akan berpengaruh kepada efektivitas 

pengawasan anggaran yang dimana penelitian ini menyangkut masalah 

pengetahuan ataupun kompetensi dan juga sikap dan prilaku dalam melakukan 

pengawasan sedangkan peneliti membahas tentang prosedur penetapan APBD 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

2.7  Pandangan Islam tentang Pemimpin 

Dalam rangka menuju DPRDyang ideal, maka secara nyata terasa adaya 

kesenjangan antara DPRD engan Pemerintah Daerah dan juga denga masyarakat. 

Hal ini diseabkan karena system komunikasi yang kurang lancar dan kurang 

efektif atau karena mnimnya mekanisme kontak antara DPRD dengan Pemerintah 
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Daerah dan juga rakyat. System kerja hubungan DPRD dengan Pemerintah 

Daerah dan juga masyarakat belum berfungsi dengan baik, dan paling urgensi 

adalah tidak adanya kejelasan terhadap mekanisme penyampaian transparansi dan 

akuntabilitas terhadap tugas dan kinerjanya DPRD kepada masyarakat pemilih 

didaerah pemilihannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfaal :27 

                            

 

Artinya:  ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”.  

 

2.8  Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari 

variable yang diteliti. Adapun konsep penelitian yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah atau kegiatan yang tersusun 

secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus 

diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan guna untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

b. Penetapan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau 

pejabat negara yang harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. 

c. Anggaran adalah suatu rencana yang tersusun secara sistematis berupa 

suatu kegiatan disuatu instansi dalam jangka waktu yang ditentukan. 
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d. APBD adalah suatu rencana keungan tahunan daerah yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional 

yang diperlakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari 

gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. 

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman 

kepada tata tertib DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No 18 tahun 2014. 

Tabel 2.1  Konsep Operasional Penelitian Variabel, Indikator dan Sub-

Indikator 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Prosedur penetapan 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

(APBD) 

a) Ranperda 

APBD. 

 

b) Pembahasan 

APBD 

 

 

 

c) Penetapan 

APBD 

 

1. Arah Kebijakan Umum 

2. Strategi Prioritas APBD 

 

1. Penyampaian Kebijakan 

Umum Sementara (KUA) 

2. Penyampaian Plafon pengguna 

anggaran sementara (PPAS) 

 

1. Rapat komisi-komisi DPRD 

2. Rapat Pimpinan DPRD 

3. Paripurna 

Sumber : Tata tertib DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No 18 tahun 2014 
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2.10  Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 

Tata tertib DPRD 

Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Nomor 18 tahun 

2014. 

a. Ranperda APBD 

b. Pembahasan 

APBD 

c. Penetapan 

APBD  

Menganalisis Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 dan 

terbentuknya prosedur yang baik. 


