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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak berakhirnya Orde Baru, indonesia memasuki era baru yang ditandai 

dengan reformasi diberbagai bidang, yang tujuannya adalah mengembalikan 

kedaulatan kepada rakyat seutuhnya melalui demokrasi. Perkembangan demokrasi 

di indonesia memperlihatkan adanya dorongan pada pemerintahan rakyat. Rakyat 

mempunyain kedaulatan yang tinggi. Dengan sistem politik yang demokratis 

sehingga seluruh kebijakan dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan 

persetujuan rakyat. Persetujuan melalui perwakilan memperlihatkan adanya 

pendelegasian kedaulatan rakyat kepada wakil wakilnya di parlemen yang dipilih 

melalui pemilu. 

Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi membutuhkan institusi yang 

menjadi pelaku pemilu. Institusi yang formal sebagai peserta pemilu adalah partai 

politik sebagai suatu pilar demokrasi yang merupakan tempat penyaluran aspirasi 

rakyat dan elit-elit partai politik sebagai refresentasi wakil rakyat untuk mewakili 

kepentingan rakyat dilembaga legislatif. Lewat lembaga perwakilan rakyat inilah 

aspirasi masyarakat ditampung dan dituangkan dalam berbagai kebijakan umum.  

Jalanya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi 

rakyat, sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia tahun 

1945 pasal 2 ayat (1) tersebut adalah kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, pemerintah yang 

berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan rakyat. Dalam sistem 
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pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil 

rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

pada tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat 

daerah. 

Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari dua unsur 

penting didalamnya, yaitu: (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintahan daerah, dan (2) lembaga 

eksekutif daerah (pemerintahan daerah), yaitu Kepala Daerah beserta jajaranya. 

Wasistiono,S dan Wiyoso, Y (2009) mengemukakan bahwa kedudukan DPRD 

dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan 

negara mengalami perubahan yang sangat dinamis, seiring perubahan sistem 

desentaralisasinya. Pada saat sistem pemerintahannya sangat sentralistik, maka 

kedudukan DPRD dibuat lemah. Sebaliknya, jika sistem pemerintahannya sangat 

desentralistik, maka keududukan DPRD dibuat sangat kuat. 

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 

Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan Daerah 

dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 23 tahun 2014, pemerintahan Daerah 

adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelanggaraan pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenanagan 

Daerah Otonom. Dalam penjelasan Undang-Undang No 23 tahun 2014 bahwa 
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antara DPRD dan pemerintahan daerah mempunyai fungsi masing-masing, walau 

demikian bukan berarti bahwa DPRD dan Pemerintahan Daerah berjalan sendiri-

diri, sehubungan dengan posisi DPRD yang kuat karena berfungsi mengawasi 

jalanya pemerintahan. 

Dengan diberlakukanya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah atas perubahan Undang-Undang  UU No 32 tahun 2004, terjadinya 

pelimpahan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada 

daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif 

masyarakat. 

Pelimpahan kewenangan yang besar itu secara otomatis juga 

memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya 

dimonopoli oleh pemerintahan pusat seperti era sentralisasi namun telah 

terdistribusi ke daerah. Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan 

pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting dan controling. Karena 

diharapkan dengan Otonomi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan 

kebutuhan hukum masyarakat di daerah seperti halnya dengan Kabupaten 

Kuantan Singingi sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan otonomi 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi yang dimiliki secara bersama-sama dengan berbagai unsur 

stakeholder 



 4 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah secara tegas menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan. Fungsi anggaran (budgeting) merupakan salah satu 

fungsi terpenting DPRD dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah. Anggaran  

merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja 

Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Secara garis besar, penyusunan 

APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu: 

1. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) 

2. Penyusunan prioritas dan plafon Angaran Sementara (PPAS) 

3. Penyiapan surat edaran (SE) Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemeritahan Daerah (RKA 

SKPD) 

4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) 

mengenai penjabaran APBD 
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6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai 

penjabaran APBD 

Pemendagri No. 3 Tahun2004 telah memberikan batasan waktu untuk 

setiap tahapan dalam penyusunan APBD. Pada kenyataanya, tidak banyak Pemda 

tidak dapat memenuhi batasan waktu tersebut. Keterlambatan dalam menetapkan 

perda APBD mengakibatkan keterlambatan penyampain data APBD. Terhadap 

daerah yang terlambat menyampaikan data APBD diberi sanksi berupa penundaan 

penyaluran dana perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut dapat 

menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah. 

Namu hal demikian, belum juga membuat pemda tepat waktu dalam penetapan 

perda APBD 

Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun 

waktu yang lama, bahkan dimasa reformasi banyak pemda yang masih terlambat 

dalam penyusunan APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam 

penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan 

oleh pemda bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember (chitra Ariesta dan 

Iwan Taufiq, Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan 

dalam Penyususnan APBD (Study Kasus Kabupaten Rejang Lembong Tahun 

Anggaran 2008-20010), Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional 

Akuntansi XII di Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto,2010) 

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. 
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Hal itu dapat dimaknai bahwa proses penyusunan APBD tergantung hubungan 

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

selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien dan 

sebaliknya. 

Proses penetapan APBD adalah proses politik dengan tahapan yang cukup 

rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dimana terjadi peroses 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 kerja antar eksekutif dan 

legislatif. 

Dinamika politik yang terjadi mengakibatkan tarik-menarik kepentingan 

antara Kepala Daerah dengan DPRD, yang pada akhirnya memperlambat proses 

penetapan Ranperda APBD menjadi APBD. Jika kata sepakat antara pemda 

dengan DPRD tidak kunjung terjadi, bukan tidak mungkin perda APBD tidak 

akan ditetapkan. APBD Kabupaten Kauntan Singingi adalah contoh APBD yang 

tidak kunjung ditetapkan, karena tidak ada kesepakatan antara pemda dengan 

DPRD. 

Sebagaimana diketahui, fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka 

mendukung pelaksanaan otonomi luas didaerah adalah fungsi anggaran. Untuk 

melaksanakan fungsi anggaran DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah 

satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan 



 7 

perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi anggaran harus 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga negara yang selalu 

dirujuk rakyat dalam menyampaikan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan 

pemerintahan dan aparaturnya. Ironisnya, lembaga DPRD pun tidak lepas dari 

sasaran kritik rakyat, karena banyak hal yang dianggap masih mengecewakan 

rakyat. Dalam pandangan rakyat yang berfikir kritis, DPRD dianggap belum 

berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat menilai 

produk keputusan, sikap, dan perilaku DPRD tidak mencerminkan keinginan 

rakyat yang benar benar bisa menyuarakan apa yang di inginkan rakyat. Mereka 

yang telah dipilih oleh konstituennya tidak bisa menunjukan kinerja yang baik, 

minimal dilihat dari tingkat kepedulian mereka akan persoalan-persoalan 

persidangan. Bahkan hadir saja tidak dilakukannya, apalagi berkontribusi dalam 

membahasa meteri persidangan. Sebagaimana diketahui jumlah anggota DPRD 

Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 35 orang yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Nama Anggota DPRD dan Dapil Kabupaten Kuantan Singingi Periode 

Tahun 2014-2019 

 

No Nama Anggota DPRD Dapil 

1 andi Putra, SH (Golkar/ incumbent) Dapil 1 ( kuantan tengah,benai dan 

sentajo raya) 2 Muslim, S,Sos.M (Golkar/ 

incumbent) 

3 Jons Ade Nopendra (Golkar/ 

incumbent) 

4 Alhamra (Gerindra) 

5 Weri Naldi (Demokrat) 

6 Rustam Effendi (Nasdem/incumbet) 

7 Darmizar (PP/incumbet) 
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No Nama Anggota DPRD Dapil 

8 Raden (PKPI/incumbet) 

9 Rino Elpino (PBB) 

10 Andi Nurbai (PAN/incumbet) 

11 Komperensi (Golkar/incumbet) Dapil 2 (singingi dan singingi hilir) 

12 Sutoyo (Golkar) 

13 Jon Tikal (Demokrat/incumbet) 

14 Pangestuti (Gerindra) 

15 Naswan (PPP/incumbet) 

16 Warsono (PKB) 

17 Ahmad Muklis (hanura) 

18 Maruli Tamba (PDIP) 

19 Adm, SH Dapil 3 (pengean,LTD, kuantan 

hilir seberang, inuman dan cerenti) 20 Sastra Febriawan (Golkar) 

21 Asnidar (Golkar) 

22 Solehudin (Gerindra) 

23 Musliadi (PKB/incumbent) 

24 Jefri Antoni (Demokrat) 

25 Maspar Mahmur (PAN) 

26 Mutiara (PBB/incumbent) 

27 Rosi Atali (Hanura) 

28 Sarjan. M (Nasdem) 

29 Mustafa Sailillah (PPP) 

30 Adni Cahyadi (Golkar/ incumbent Dapil 4 ( kuantan mudik, gunung 

toar, hulu kuantan dan pucuk 

rantau) 

31 Hamzah Alim (PAN) 

32 Sardiyono (PPP/incumbent) 

33 Agus Samad (PBB/incumbent) 

34 Erdizal (PKB) 

35 Andhy Manzauri (Nasdem) 

Sumber: sekretariat DPRD kabupaten kuantan singingi 

Dari tebel diatas dapat kita ketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten 

Kuantan Singingi berjumlah 35 orang beserta pimpinan, untuk mengetahui tingkat 

kepedulian mereka mengenai persoalan-persoalan persidangan akan di jelaskan 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Absensi Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Rapat  

Paripurna 

 

No Jenis Rapat 
Jumlah 

Anggota 

Jumlah 

Kehadiran 

1 Rapat paripurna DPRD Kuansing agenda 

penyampaian pendapat akhir DPRD 

tentang Raperda tentang APBD 

Kuansing tahun anggaran 2017 

35 30 

2 Rapat paripurna DPRD agenda 

pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD 

terhadap ranperda kuansing tahun 

anggaran 2017 

35 15 

3 Rapat badan anggaran dan pemerintahan 

daerah (tim TAPD) dan OPD terkait 

pembahasan RAPBD tahun anggaran 

2017 bersama DPRD kuansing 

15 8 

4 Rapat paripurna internal DPRD terhadap 

Ranperda APBD kuansing  tahun 

anggaran 2017 

35 14 

Sumber: sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 

Bertolak dari pengamatan dan wacana yang dilontarkan masyarakat 

tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, karena dengan 

melihat kredibilitas para anggota dewan akan jelas terlihat keberadaan dan kinerja 

dewan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Khususnya dalam penetapan 

APBD Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlihat tidak dapat melaksanakan 

fungsi anggaran yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan. Keterlambatan 

dalam penyusunan dan penetapan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang 

lama. APBD yang mengalami keterlambatan penyusunan tersebut merupakan 

keterlambatan dalam penetapan dan pengesahanya oleh pemda bersama DPRD. 
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Sebagaimana kita ketahui untuk tahun anggaran 2017 hingga awal mei 

2017 APBD Kabupaten Kuantan Singingi  belum juga ditetapkan. Hal ini terjadi 

karena tidak adanya kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Kuantan 

Singingi. Tidak adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak 

didasarkan oleh unsur politik yang mengakibatkan banyak kegiatan yang 

terkendala dan pelaksanaannya jadi tertunda. Salah satunya yaitu pembangunan 

irigasi didesa sungai kelelawar yang seharusnya dilaksanakan pada awal tahun 

2017 namun sampai dengan september 2017 masih belum maksimal dalam 

pengerjaannya. 

Keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 

2017 menjadi sorotan dari seluruh elemen masyarakat. Terutama Pemprov Riau, 

yang telah mengirimkan empat kali surat teguran kepada Bupati Kabupaten 

Kuantan Singingi. Bahkan, pemerintahan pusat sudah “mengancam” tidak akan 

mengirim Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pemotongan Dana Alokasi Umum 

(DAU) untuk Kabupaten Kuantan Singingi jika tidak disahkan sampai 

pertengahan mei 2017. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya APBD 

Kabupaten Kauntan Singingi terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.3 

Tahun dan Tanggal Penetapan APBD Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No  Tahun Tanggal/Tahun Penetapan 

1 2014 20 Desember 2013 

2 2015 23 Desember 2014 

3 2016 31 Desembar 2015 

4 2017 05 Mei 2017 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penyusunan dan penetapan 

APBD 3 tahun sebelumnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan berdasarkan UU No 17  tahun 2003 tentang Penyusunan dan Penetapan 

APBD pasal 20 ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengajukan 

rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober 

tahun sebelumnya dan pengambila keputusan oleh DPRD mengenai rancangan 

peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan 

sebelum anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Sedangkan penyusunan dan 

penetapan APBD pada Tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sehingga terjadinya keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kuantan Sigingi. 

Dalam  peraturan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi No. 18 tahun 2014 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten Kuantan 

Singingi, bahwa pembahasan perda berdasarkan pasal 113 menyatakan: 

1. DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. 

2. Rancangan peaturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. 

3. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan 

dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD. 

4. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas 

oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

5. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD 
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selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan daerah 

tersebut dibahas dalam rapat paripurna. 

Berdasarkan dari penjelasan dan fenomena diatas,bahwa terjadi ketidak 

sesuaian dengan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD yaitu 

fungsi penganggaran berdasarkan undang-Undang No 23 tahun2014 tentang 

pemerintahan daerah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “ Analisis Fungsi Anggaran (Budgeting) Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan mengingat masalah merupakan 

inti dalam penyusunan sebuah skripsi dimana masalah akan diteliti serta mencari 

solusinya, untuk memudahkan dalam menelaah fokus yang akan disorot, maka 

penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi anggaran dalam penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dikabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2017? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dikabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2017? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran dalam 

penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2017 

2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2017 

   

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis 

a. Menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan 

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan 

ilmu administrasi negara khususnya. 

b. Sebagai bahan penambahan dan pembelajaran bagi peneliti maupun 

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam 

mengenai pelaksanaan fungsi anggaran. 

2. Secara praktis 

a. Bagi pemerintahan daerah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten 

Kuantan Singingi agar dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis 

untuk lebih serius lagi dalam melaksanakan fungsi anggaran. 

b. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

S 1. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang: latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini mengemukakan  teori-teori yang melandasi 

pembahasan masalah yang diteliti antara lain: pengertian dan hal-

hal yang berhubungan dengan penelitian 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang: lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel dan metode analisis data 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang: gambaran umum penelitian 

meliputi sejarah singkat Kabupaten Kuantan Singingi, gambaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan keadaan 

Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang: hasil penelitian penulis 

dilapangan yaitu mengenai identitas responden dan analisis fungsi 

anggaran DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. 
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BAB VI : PENUTUP 

  Dalam bab ini membahas tentang: kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan 

masalah temuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


