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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya otonomi daerah yang dimulai sejak era reformasi merupakan buah 

hasil dari desentralisasi fiskal dibanding dahulu yang masih tersentralisasi dari 

pemerintah pusat. Dalam buku Hessel Nogi, Mahfud MD menerangkan mengenai 

desentralisasi fiskal yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus daerah mulai dari kebijakan, 

perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka 

demokrasi.
1
 

Tujuan dari desentralisasi fiskal antara lain: (1) meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan sumber daya nasional;(2) tata kelola, transparan, dan akuntabel 

dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, 

tepat waktu, efisien dan adil; (3) mendukung kesinambungan fiskal dalam 

kebijakan ekonomi makro serta;(4) meningkatkan kualitas pelayanan publik 

didaerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
2
 

 Kini pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah 

daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan sumber-sumber pendapatan 

yang dimiliki didaerahnya. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan 

                                                           
1 Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen Publik,(Jakarta: Grasindo, 2007)h. 1 
2 Anggito Abimanyu dan Andie Megantara, Era Baru Kebijakan Fiskal:Pemikiran, Konsep, Dan 

Implementasi(Jakarta: Kompas,2009)h.566 
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pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, 

otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus sendiri 

sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah 

tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan.
3
 

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah menggunakan 

anggaran daerah yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman 

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dalam PP 

Nomor 24 Tahun 2005 yang dinyatakan dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan 

Realisasi Anggaran, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4
 Proses 

penyusunan APBD melibatkan pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak 

legislatif (DPRD). Eksekutif memiliki tugas sebagai pelaksana operasional daerah 

yang wajib membuat rancangan APBD, sedangkan legislatif memiliki tugas 

mensahkan rancangan APBD yang sudah dibuat oleh pihak eksekutif.  

APBD yang telah dibuat dan disahkan menjadi dasar pengelolaan keuangan 

daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

                                                           
3 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni,1997),h. 268 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia,2007),h.83 
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Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada pasal 21 sumber 

pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah 

(PAD), komponennya yaitu penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 

yang sah.  

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan 

investasi belanja modal pemerintah daerah agar pelayanan untuk kepentingan 

masyarakat lebih baik, salah satunya adalah belanja untuk pembangunan 

infrastruktur didaerah yang bersangkutan seperti pembangunan jalan, jaringan dan 

irigasi. Namun peningkatan PAD tidak diikuti dengan naiknya porsi untuk belanja 

modal. 

Dari sumber yang didapat, Anggota DPR RI Yudi Widiana Adia menyoroti 

politik anggaran Kota Bandung yang saat ini belum berpihak pada kepentingan 

publik. Yudi mencontohkan dari Rp. 600 miliar PAD Kota Bandung, sebanyak 50 

persen dialokasikan untuk dana hibah, dan 50 persen lagi dialokasikan untuk dana 

bansos yang sulit diukur dampak keberhasilannya bagi pembangunan kota, 

“Rakyat dipaksa membiayai sendiri untuk fasilitas publik yang berhak mereka 

nikmati”,tuturnya.
5
 

Tidak hanya salah pengalokasian anggaran untuk dana yang kurang efisien, 

tetapi anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada 

belanja modal. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, selama lima tahun 

terakhir 40% - 45% belanja APBD dialokasikan untuk belanja pegawai sedangkan 

                                                           
5 Erna Mardiana, Pemkot Bandung Dinilai Gagal Kelola APBD dan Tata Ruang, 17 Juli 2012, 

(http://m.detik.com/bandung/read/2012/07/17/165739/1967571/486/), diakses pada 30 November 2012  

http://m.detik.com/bandung/read/2012/07/17/165739/1967571/486/
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porsi belanja modal reratanya 22% - 29%. Namun pada kenyataanya, 60% daerah 

kabupaten/kota belanja pegawainya diatas 50%, “tutur Yuswandi Temenggung 

Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Robert Endi 

Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(KPPOD), ada daerah yang belanja pegawainya hampir 77% sisanya 23% dibagi 

menjadi beberapa item yaitu hibah, barang jasa, belanja modal dan belanja 

lainnya.
6
 

Besarnya alokasi APBD yang dimiliki pemerintah daerah belum bisa diserap 

seluruhnya untuk kepentingan masyarakat, dana tersebut disimpan oleh 

pemerintah daerah di bank. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, APBD 

yang mengendap di bank pada akhir tahun 2002 dan akhir tahun 2009 masing-

masing senilai Rp. 22,18 triliun dan Rp. 59,81 triliun. Per akhir desember 2011 

nilainya meroket menjadi Rp. 80,4 triliun dengan rincian Rp. 13,12 triliun di 

simpanan berjangka, Rp. 45,77 triliun di rekening giro dan Rp. 919 miliar di 

tabungan. Menurut Robert Endi Jaweng Direktur Eksekutif KPPOD, besarnya 

endapan dana di bank memang disengaja pemerintah daerah untuk mendapatkan 

bunga bank. Bunga bank itu dijadikan sumber alternatif pendapatan asli daerah. 

Persoalannya bunga itu tidak jelas apakah kembali ke pemerintah atau tidak. Dana 

itu pada dasarnya adalah dana yang tidak terserap sehingga menjadi sisa lebih 

pembiayaan anggaran (Silpa), umumnya adalah belanja modal yang mayoritas 

untuk pembangunan infrastruktur.
7
 

                                                           
6 Jibi, Anggaran Negara : pemerintah dorong belanja modal daerah, 30 April 2012 

(http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/04/anggaran-negara-pemerintah-dorong-daerah-belanjakan-

modal-lebih-besar),diakses pada 10 Desember 2012. 
7 Riza Fathoni, Dana Pembangunan di Bank, Harian Kompas, 08 Oktober 2012, hal 17. 

http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/04/anggaran-negara-pemerintah-dorong-daerah-belanjakan-modal-lebih-besar
http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/04/anggaran-negara-pemerintah-dorong-daerah-belanjakan-modal-lebih-besar
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Tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam 

usaha membangun daerahnya, hal ini menimbulkan perbedaan fiskal antara satu 

daerah dengan daerah yang lain. Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Salah 

satu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi 

Umum (DAU). Dengan adanya dana perimbangan ini diharapkan pemerintah 

daerah bisa menggunakannya untuk membiayai belanja modal didaerahnya. 

Akan tetapi penggunaan atas dana transfer dari pusat berupa DAU banyak 

yang tidak tepat sasaran. Dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya 

yaitu seharusnya untuk membangun infrastruktur didaerahnya masing-masing 

tetapi digunakan untuk belanja pegawai. Wakil Presiden Boediono mencontohkan 

DAU yang digelontorkan ke daerah banyak yang tidak sesuai peruntukkannya. 

Misalnya untuk belanja pegawai sesuai aturan yang ada, dana itu tidak boleh 

untuk honorarium dan gaji. Namun, masih saja ada daerah yang salah paham 

menerapkan anggaran tersebut.
8
 

Terkait dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) yang 

begitu besar tentu dapat memicu timbulnya korupsi ditubuh pemerintahan apabila 

tidak ada pengawasan yang ketat terhadap anggaran tersebut. Sudah seharusnya 

anggaran yang jumlahnya signifikan itu digunakan sebaik-baiknya untuk 

                                                           
8 Kuntadi, Wapres Kritik Pemda Soal DAU, 4 Oktober 2012, 

(http://m.sindonews.com/read/2012//10/04/22/676813/wapres-kritik-pemda-soal-dau), diakses pada 11 

Desember 2012 

http://m.sindonews.com/read/2012/10/04/22/676813/wapres-kritik-pemda-soal-dau
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kepentingan khalayak ramai. Namun justru sebaliknya, anggaran banyak 

diselewengkan. Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 24 

kepala daerah/mantan kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi 

sepanjang 2012. Menurut Apung aktivis ICW, para kepala daerah ini terjerat 

korupsi yang berkaitan dengan mafia anggaran dan dana bantuan sosial serta 

hibah.
9
 

Dari beberapa faktor pertimbangan diatas, pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum adalah faktor yang paling mempengaruhi atas belanja modal 

pemerintah daerah karena kedua hal tersebut merupakan item dalam APBD yang 

jumlahnya besar dan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk 

membangun daerahnya. 

Menyoroti pentingnya belanja modal diungkapkan dari pernyataan 

Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam redaksi 

Metro Bali bahwa porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) harus ditingkatkan, bahkan hingga dua kali lipat, agar mendorong 

pembangunan infrastruktur dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. 

”Belanja operasional, belanja pegawai harus dikurangi karena memang tidak 

produktif, sementara kebutuhan infrastruktur didaerah adalah kunci utama 

pembangunan. Maka dari itu harus didorong terus untuk meningkatkan belanja 

modal”  kata Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo. 

                                                           
9 Icha Rastika, 2012, 24 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, 28 Desember 2012, 

(http://m.kompas.com/news/read/2012/12/28/18372358/2012..24.kepaladaerah.terjerat.korupsi--nasional), 

diakses pada 29 Desember 2012 

http://m.kompas.com/news/read/2012/12/28/18372358/2012..24.kepaladaerah.terjerat.korupsi--nasional
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Namun, peningkatan porsi belanja modal itu, kata Lukita harus disesuaikan 

dengan potensi dan keadaan sumber daya alam masing-masing daerah. 
10

 

Masalah minimnya pengalokasian belanja modal pun dialami oleh daerah 

Provinsi Jawa Tengah hal ini diketahui dari hasil studi yang dilakukan oleh 

Dr.Rudi Badrudin M.Si pada tahun 2013 dimuat dalam redaksi Kedaulatan Rakyat 

Online bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

mempunyai proporsi belanja modal terhadap total pengeluaran daerah dibawah 

20%.
11

 

Gambar I.1 

Daftar Alokasi Belanja Modal Provinsi di Indonesia Tahun 2013 

 

 

Data dari Direktorat Jendral Keuangan Daerah Tahun 2013 

                                                           
10 Redaksi Metro Bali, Bappenas:Optimalkan Belanja Modal Tumbuhkan Ekonomi Daerah, 14 

Agustus 2014 (http://metrobali.com/2014/08/14/bappenas-optimalkan-belanja-modal-tumbuhkan-ekonomi-

daerah/) diakses pada 26 November 2014 

 
11 Rudi Badrudin,Efektivitas Anggaran Pembangunan, 22 Maret 2013 (http://krjogja.com/liputan-

khusus/analisis/1811/efektivitas-anggaran-pembangunan.kr) diakses pada 26 November 2014 

http://metrobali.com/2014/08/14/bappenas-optimalkan-belanja-modal-tumbuhkan-ekonomi-daerah/)%20diakses
http://metrobali.com/2014/08/14/bappenas-optimalkan-belanja-modal-tumbuhkan-ekonomi-daerah/)%20diakses
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1811/efektivitas-anggaran-pembangunan.kr
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1811/efektivitas-anggaran-pembangunan.kr
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Dari grafik diatas diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah sangat rendah 

dalam mengalokasikan belanja modalnya yaitu dibawah 20% diikuti oleh Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, 

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Provinsi 

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mengalokasikan belanja modalnya 

sangat besar yaitu  44,08%. 

Idealnya alokasi untuk belanja modal tersebut harus dialokasikan sebesar 30 

persen(%) dari belanja daerah karena hal itu telah tertuang dalam Peraturan 

Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2010-2014  

Bukan hanya masalah minimnya pengalokasian belanja modal saja yang 

dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga masalah pendapatan asli 

daerah(PAD) yang lebih rendah dari potensi daerahnya. Hal ini diungkapkan oleh 

Kepala BPKP Mardiasmo yang menuturkan bahwa realisasi PAD Jawa 

Tengah(Jateng) tahun 2013 tercatat Rp. 8,3 triliun dari target Rp. 7,8 triliun. 

Jumlah itu menurutnya masih bisa ditingkatkan mengingat potensi Jateng yang 

demikian besar. Ironisnya, target PAD 2014 sangat rendah, hanya 8,4 triliun. 

Menurutnya, ada tiga potensi sumber PAD, yakni penerimaan pajak kendaraan 

bermotor(PKB), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pemasukan dari perusahaan daerah. Khusus perusahaan daerah harus dievaluasi 

secara komprehensif untuk mengetahui mana yang bonafit dan mana yang justru 
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membebani keuangan daerah. Selain itu, retribusi juga bisa digenjot. Pendapatan 

retribusi juga bisa naik kalau pelayanan kepada masyarakat bagus.
12

 

Sebelumnya dari tahun 2011-2013 PAD pada provinsi Jawa Tengah 

mengalami peningkatan yang progresif. Hal ini diketahui dari data yang diperoleh 

pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Namun 

di tahun 2014 PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang kurang 

signifikan. 

 Tabel I.1  

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 

(dalam jutaan rupiah) 

Pendapatan Asli 

Daerah 

 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Jawa Tengah Rp.5.088.713 Rp.6.629.136 Rp.8.212.800 Rp.8.347.875 

Sumber: DJPK Kemenkeu 

Meskipun pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah mengalami 

peningkatan yang kurang signifikan akan tetapi provinsi tersebut mendapatkan 

bantuan dana transfer dari pusat yang berbentuk dana alokasi umum(DAU) cukup 

besar di tahun 2014. Hal ini diketahui dari laman okezone.com yaitu adapun 

provinsi yang memperoleh alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 terbesar 

diantaranya adalah Jawa Tengah Rp.1,803 triliun, Jawa Barat Rp.1,687 triliun, 

                                                           
12 Anton Sudibyo, PAD Jateng Lebih Rendah Dari Potensi, 4 Oktober 2014 

(http://berita.suaramerdeka.com/pad-jateng-lebih-rendah-dari-potensi/) diakses pada 19 November 2014  

http://berita.suaramerdeka.com/pad-jateng-lebih-rendah-dari-potensi/
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Jawa Timur Rp. 1,866 triliun, Sumatera Utara Rp. 1,349 triliun dan Kalimantan 

Barat Rp. 1,290 triliun.
13

 

Dari data yang didapat pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Tengah 

mendapatkan transfer dari pemerintah pusat dari tahun 2011-2014 mengalami 

kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa provinsi di Jawa-Bali. 

Tabel 1.2 

Dana Alokasi Umum seJawa-Bali Tahun 2011-2014 

(dalam ribu rupiah) 

2011 2012 2013 2014

Banten Rp460.383.683 Rp530.833.378 Rp617.081.101 Rp728.490.012

DKI Jakarta Rp209.909.442 Rp275.327.857 Rp299.182.466 Rp85.985.282

Jawa Barat Rp1.181.553.108 Rp126.996.076 Rp1.472.453.011 Rp1.687.686.386

Jawa Tengah Rp1.276.180.223 Rp1.516.892.951 Rp1.670.859.369 Rp1.803.931.189

Jawa Timur Rp1.347.501.699 Rp1.491.561.136 Rp1.632.648.287 Rp1.866.548.185

DIY Rp620.812.328 Rp757.056.696 Rp828.334.768 Rp899.923.550

Bali Rp560.673.539 Rp694.079.080 Rp792.365.876 Rp832.277.473

Tahun
Provinsi

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, data diolah oleh penulis 

 Menurut tabel diatas Provinsi Jawa Tengah mendapatkan porsi yang cukup besar 

dari tahun 2011-2014 yaitu lebih dari 1(satu) triliun rupiah bersama dengan 

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. 

 Dengan adanya bantuan dari pusat berupa DAU diharapkan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dapat lebih meningkatkan lagi pelayanannya kepada publik 

dan dapat mengalokasikan belanja daerahnya ke hal yang lebih produktif. 

                                                           
13 Silvia Ramadhani, Ini Provinsi dan Kebupaten dengan Alokasi Dana Triliunan, 2 Februari 2014 

(http://m.okezone.com/read/2014/02/20/934953/ini-provinsi-dan-kabupaten-dengan-alokasi-dana-triliunan) 

diakses pada 19 November 2014 

http://m.okezone.com/read/2014/02/20/934953/ini-provinsi-dan-kabupaten-dengan-alokasi-dana-triliunan
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Untuk dapat mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah(PAD) dan dana 

alokasi umum(DAU) terhadap belanja modal. Oleh karena itu peneliti mengambil 

objek penelitian pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan peningkatan 

PAD yang kurang signifikan meskipun dengan adanya bantuan dari pusat berupa 

DAU yang cukup besar apakah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Besarnya jumlah pendapatan asli daerah yang penggunaannya belum berpihak 

pada kepentingan publik. 

2. Sedikitnya proporsi anggaran untuk belanja modal dibandingkan belanja 

pegawai. 

3. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengendap di Bank. 

4. Dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum(DAU)  

banyak yang tidak tepat sasaran 

5. Penyalahgunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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C. Pembatasan Masalah 

Karena terbatasnya waktu, tenaga serta sarana yang tersedia, maka penulis 

membatasi permasalahan kepada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum terhadap belanja modal. Dengan batasan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Pendapatan asli 

daerah di ukur dari jumlah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba 

perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. 

2. Dana Alokasi Umum diukur berdasarkan jumlah dari celah fiskal dan alokasi 

dasar. Celah fiskal diperoleh dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas 

fiskal. Alokasi dasar  diperoleh berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil 

daerah. 

3. Belanja Modal diukur dari jumlah keseluruhan atas belanja tanah, belanja 

peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 

jaringan serta belanja aset lainnya. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Adakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Belanja Modal?.” 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak–pihak 

yang bersangkutan, kegunaan tersebut dapat berdampak teoritis dan praktis.  

1. Kegunaan Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Bagi penulis  

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

serta pengalaman tentang objek yang diteliti sekaligus menjadi 

perbandingan antara teori perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. 

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

b) Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan 

kepada pemerintah pusat dan daerah yang berguna dalam menyusun 

kebijakan dimasa yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya 

akuntansi pemerintahan.  

 


